παραδοσιακές συνταγές • σύγχρονες γεύσεις
traditional recipes • contemporary tastes

07.30 - 0 0.30

Ανανεωμένη αίθουσα (90 τ.μ.) με ειδικά διαμορφωμένο
χώρο για παιδιά. Διατίθεται για παιδικά πάρτυ και εορτές
Αναλαμβάνουμε παραγγελίες catering

Πεϊνιρλί
Πεϊνιρλί (με ζαμπόν, τυρί)
Πεϊνιρλί (με μπέικον, τυρί)
Πεϊνιρλί (με σαλάμι αέρος, ντομάτα, τυρί)
Πεϊνιρλί (με κασέρι)
Πεϊνιρλί (με κιμά)
Πεϊνιρλί σπετσοφάι (λουκάνικο, σάλτσα, μουστάρδα, κρεμμύδι)
Πεϊνιρλί (με κοτόπουλο, μπέικον, μπεσαμέλ, μπαχαρικά)
Πεϊνιρλί χωριάτικο (ντομάτα, ελιές, φέτα, ρίγανη, πιπεριά)
Πεϊνιρλί (με γαλοπούλα, ντομάτα, τυρί)
Πεϊνιρλί (4 Τυριά)
Πεϊνιρλί (Λουκάνικο λευκαδίτικο)
Μπιφτεκόπιτα
ChocoBana (σοκολάτα, μπανάνα)
Πίτσα ατομική (κλασική)

1,90 €
2,00 €
2,20 €
2,20 €
2,20 €
2,20 €
2,40 €
2,20 €
2,20 €
2,20 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
1,70 €

Σφολιάτα
Τυρόπιτα
Πατατόπιτα
Μηλόπιτα
Λουκανικόπιτα
Ζαμπονοτυρόπιτα (με σάλτσα)
Μπουρέκι (μπέικον, παρμεζάνα)
Κασερόπιτα
Σπανακόπιτα
Σπανακοτυρόπιτα (ταψιού)
Φωλιά λαχανικών
Κοτόπιτα

Μπουγάτσα
Κρέμα
Κρέμα & Μερέντα
Τυρί

1,00 €
1,70 €
1,80 €
1,00 €
1,70 €
1,90 €
1,60 €
1,80 €
2,00 €
1,80 €
2,50 €
1,80 €
2,00 €
1,70 €

Αραβική Πίτα
Ζαμπόν, τυρί, ντομάτα, μαρούλι
Σαλάμι, τυρί, ντομάτα, μαρούλι
Γαλοπούλα, τυρί, ντομάτα, μαρούλι

2,50 €
2,50 €
2,50 €

Μπακέτες

2,20 €
2,80 €

Γαλοπούλα ή ζαμπόν, τυρί , ντομάτα, μαρούλι, μαγιονέζα
Κοτόπουλο, μπέικον, ντομάτα, μαρούλι, μαγιονέζα

Τσιαπάτα ψημένη

2,50 €
2,80 €
3,50 €

Ζαμπόν, τυρί, ντομάτα, μαγιονέζα
Σαλάμι, τυροσαλάτα, ντομάτα, πιπεριά, κρεμμύδι, ελιές
Κοτόπουλο, μανιτάρια, πιπεριά, αβοκάντο, παρμεζάνα
Μανιτάρια, ντομάτα, πιπεριά, πιπεριά Φλωρίνης, ελιές
κρεμμύδι, λαδορίγανη

3,00 €

Foccacia ψημένη ("φοκάτσια" - παραγωγής μας)
Γαλοπούλα, τυρί, ντομάτα, μαγιονέζα
Σαλάμι, τυροσαλάτα, ντομάτα, πιπεριά, κρεμμύδι, ελιές
Κοτόπουλο, μανιτάρια, πιπεριά, αβοκάντο, παρμεζάνα

2,80 €
3,10 €
3,80 €

λήξεις!!

Ανανεωμένες συνταγές... γευστικές εκπ
Ορεκτικά

3,00 €
4,50 €
5,00 €
3,80 €
4,80 €

Πατάτες Φούρνου (με μυρωδικά)
Πατάτες Φούρνου (γεμιστές με τυριά & μπέικον)
Πατάτες Φούρνου (γεμιστές με κοτομπέικον)
Κεφαλοτύρι σαγανάκι (με μαυροκούκι)
Μπρουσκέτες
(με ψιλοκομμένη ντομάτα, πιπεριές & κρεμμύδι)

Ντιπς (5 αλειφές εποχής συνοδευόμενες με πιτάκια)
Πιάτο Τυριών (με ντιπς, φρούτα & ξηρούς καρπούς)
Πιάτο Αλλαντικών (με ντιπς, λαχανικά & ξηρά φρούτα)

6,00 €
10,00 €
10,00 €

Σαλάτες
Ελληνική (χωριάτικη)
Καίσαρα (ανάμεικτο μαρούλι, μπέικον, παρμεζάνα,

5,50 €
6,50 €

Σεφ (ανάμεικτο μαρούλι, ζαμπόν, τυρί, αυγό

5,50 €

Τονοσαλάτα (ανάμεικτο μαρούλι, τόνος, καρότο

6,00 €

με Φακές (ανάμεικτο μαρούλι, φακές, φέτα

6,80 €

με Ξυνόμηλο (ανάμεικτο μαρούλι, ξυνόμηλο, μπέικον

6,50 €

σε Φωλιά ζύμης (ανάμεικτο μαρούλι, κοτόπουλο
		
παρμεζάνα, ντομάτα, αγγούρι & λευκή σως)

7,00 €

κοτόπουλο, αυγό, κρουτόν & σως)

ντομάτα, αγγούρι, κρουτόν, καλαμπόκι & σεφ σως)
αγγούρι, κρεμμύδι, καλαμπόκι & γλυκόξινη σως)

πορτοκάλι, σως πορτοκαλιού)
ξηρά φρούτα & σως)

classic

Πίτσα

μικρή / μεγάλη

Σκορδόψωμο (σκόρδο / μπαχαρικά)
1,50 / 2,50 €
Πίτσα (με το κομάτι)
από 1,70 € (εξαρτάται τον τύπο πίτσας)
Σκόρδο (μοτσαρέλα, σκόρδο, μπαχαρικά)
3,00 / 4,50 €
Μαργαρίτα (σάλτσα, τυρί, ντομάτα, ρίγανη
3,50 / 5,50 €
φρέσκος βασιλικός)

Πεπερόνι (σάλτσα, τυρί, πεπερόνι)
Καρμπονάρα (κρέμα γάλακτος, τυρί, ζαμπόν,

4,00 / 6,00 €
4,80 / 6,80 €

μπέικον, μανιτάρια)
4 τυριά (μοτσαρέλα, παρμεζάνα, φέτα,
4,80 / 6,80 €
μπλε τυρί Δανίας, κρέμα γάλακτος)
Σπέσιαλ (σάλτσα, τυρί, ζαμπόν, μπέικον,
4,50 / 7,00 €
πιπεριά, μανιτάρια, πεπερόνι)
Μεξικάνα (σάλτσα, τυρί, πεπερόνι, σαλάμι,
5,00 / 7,00 €
ντομάτα, πιπεριά, τσίλι, κρεμμύδι, πάπρικα)
Σαρακοστιανή (σάλτσα, νηστίσιμο τυρί, μανιτάρια,
5,00 / 7,50 €
ντομάτα, πιπεριά, πιπεριά Φλωρίνης, κρεμμύδι, ελιές)
Χωριάτικη με Φλωρίνης (σάλτσα, τυρί, φρέσκια
5,00 / 7,50 €
ντομάτα, πιπεριά, ελιές, φέτα, λάδι, ρίγανη)
Γύρος χοιρινός (γύρος χοιρινός, τυρί,
5,50 / 7,80 €
		
ντομάτα, κρεμμύδι)
Κρεατομάνια (σάλτσα, τυρί, ζαμπόν, μπέικον,
5,50 / 8,00 €
σαλάμι, κοτόπουλο, πεπερόνι, κρεμμύδι, μπούκοβο, bbq σως)
Βbq Κοτόπουλο (σάλτσα, τυρί, φιλέτο κοτόπουλο
5,00 / 7,50 €
μπέικον, ανανάς, bbq σως, παρμεζάνα)
Λευκαδίτικη (σαλάμι Λευκάδας
5,50 / 7,50 €
ντομάτα, πιπεριά, φέτα)
Ένας τόνος (σάλτσα, τυρί, τόνος, κρεμμύδι
5,50 / 8,00 €
πιπεριά Φλωρίνης, ελιές, μαϊντανός)
Καπριτσιόζα (σάλτσα, τυρί, ζαμπόν
5,50 / 7,50 €
μανιτάρια, πιπεριά, ελιές, γαρίδες)
Βονιτσάνικη (σάλτσα, τυρί, καραμελωμένα
5,50 / 8,50 €
χοιρινά φιλετάκια, κρεμμύδια, πιπεριά Φλωρίνης, κατσικίσιο τυρί,
ελαιόλαδο, ρίγανη)
Τροπικάνα (σάλτσα, τυρί, ζαμπόν, ανανά)
4,50 / 7,00 €
Κιμάς (σάλτσα, τυρί, κιμάς, φέτα)
5,50 / 8,00 €
Καλτσόνε σπέσιαλ (ζαμπόν, μπέικον
4,50 / 6,50 €
πεπερόνι, πιπεριά, σάλτσα, τυρί)

gourmet

Πίτσα

Bruschetta (σάλτσα, ντάκος, κάπαρη

5,50 / 7,50 €

ντομάτα, ελαιόλαδο, ελιά, πιπεριά, φέτα)
Ζύμης (σάλτσα, τυρί, αγγινάρα
6,00 / 8,00 €
ντοματίνια, μανιτάρια, κολοκυθάκι, παρμεζάνα, πιπεριά Φλωρίνης)
Μαργαρίτα (σάλτσα, μπούφαλο μοτσαρέλα
4,50 / 6,50 €
φρέσκος βασιλικός)
Αγίου Μηνά (Προσούτο, μπούφαλο μοτσαρέλα
6,50 / 8,00 €
πιπεριά Φλωρίνης, ρόκα)
Φιορεντίνα (γαλοπούλα, ντομάτα
6,00 / 8,00 €
φρέσκια μοτσαρέλα, βασιλικός)

Ζυμαρικά
Ναπολιτάνα		
Μπολονέζ
Καρμπονάρα

5,00 €
6,00 €
6,00 €

(μπέικον, αυγό, κρέμα, παρμεζάνα)

Βοσκού

6,20 €

(λευκαδίτικο λουκάνικο, σάλτσα ντομάτας, φέτα & δεντρολίβανο)

Ιόνιο

9,00 €

(γαρίδες, μύδια & λευκό κρασί)

Πέστο

6,50 €

(κοτόπουλο, πέστο βασιλικού & παρμεζάνα)

Πόντε

6,50 €

(κοτόπουλο, μανιτάρια, κρέμα & μαυροκούκι)

Λαχανικών

6,50 €

(λαχανικά, φέτα, κάπαρη & αμύγδαλο φιλέ)

4 Τυριά

6,50 €

(4 τυριά & κρέμα)

Λαζάνια

5,00 €

(κιμάς & μπεσαμέλ)

Κανελόνια

5,00 €

(κιμάς & τυρί)

Ριζότο
με Μανιτάρια & κόκκινο κρασί
με Κοτόπουλο & πιπεριές
με Γαρίδες & σάλτσα ντομάτας
με Λαχανικά & παρμεζάνα

Κρεατικά
Φιλετάκια Χοιρινά

6,00 €
7,00 €
8,00 €
6,50 €
9,00 €

(με μανιτάρια & βαλσαμικό)

Φιλετάκια Χοιρινά

9,00 €

(με σάλτσα εσπεριδοειδών & ρύζι)

Φιλέτο Κοτόπουλο

8,50 €

(με πορτοκάλι, ξυνόμηλο & μπέικον)

Σνίτσελ Κοτόπουλου πανέ

8,00 €

(με πατατούλες φούρνου)

Σνίτσελ Κοτόπουλου

8,00 €

(με σάλτσα ντομάτας, παρμεζάνα, στο φούρνο)
Τα προϊόντα μας είναι φρέσκα & από αγνά υλικά.
Δημιουργούνται μπροστά στα μάτια σας & ψήνονται σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο

Αναψυκτικά & Χυμοί

1,40 €
1,80 €
2,50 €
1,60 €
1,40 €
2,20 €
2,80 €
0,50 €
1,00 €

Αναψυκτικό (κουτάκι) 330 ml.
Αναψυκτικό (μπουκάλι) 500 ml.
Αναψυκτικό (μπουκάλι) 1,5 lit.
Χυμός "Motion" 250 ml.
Χυμός "Αmita" 250 ml.
Φυσικός χυμός πορτοκάλι
Φυσικός Χυμός ανάμεικτος
Νερό 500 ml.
Νερό 1,5 lit.

Μπύρες & Κρασί
2,00 €
3,00 €
1,50 €
2,00 €
3,00 €
2,00 €
4,00 €
9,00 €

Μπύρα (ποτήρι) 250 ml.
Μπύρα (ποτήρι) 400 ml.
Μπύρα (κουτάκι) 330 ml.
Μπύρα (μπουκάλι) 330 ml.
Μπύρα (μπουκάλι) 500 ml.
Κρασί (ποτήρι) 187 ml.
Κρασί (χύμα) 0,5 lit.
Κρασί (χύμα) 1,5 lit.
Κρασί μπουκάλι (λευκό - ροζέ - κόκκινο)

Καφέδες & Ροφήματα
1,00 € / 1,50 €
1,00 €
1,00 € / 1,50 €
1,50 € / 2,00 €
2,00 €
1,50 €
1,50 €
1,20 €
2,00 € + 0,30 €
1,20 €
1,50 €
1,50 €
3,00 €
3,50 €

διεύθυνση: Ευστ. Ζάκκα 12-14, Άγιος Μηνάς,
Λευκάδα (δίπλα στην Alfa Bank)

για φοιτητές και ανέργους ισχύει έκτπωση

10%

(υποχρεωτική επίδειξη φοιτητικού πάσου ή κάρτας ανεργίας) (μόνο στα φαγητά)
					

Κ.Π.Λάζαρης, Τηλ.: 697.27.98.521

Ελληνικός καφές / διπλός
Φραπέ / νες καφέ
Εσπρέσσο / διπλός
Καπουτσίνο / διπλός
Καπουτσίνο λάττε
Φρέντο εσπρέσσο
Φρέντο καπουτσίνο
Καφές φίλτρου
Σοκολάτα ζεστή ή κρύα + γεύση
Τσάι (μαύρο κλασικό)
Ζεστά ροφήματα (τσάι με γεύση, πράσινο κτλ.)
Κρύα ροφήματα
Milkshakes
Smoothies με φρούτα εποχής

