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Σούπες 
Δροσερή σούπα αγγούρι| καπνιστό ταρτάρ χταπόδι, γιαούρτι, άνηθος, κρέμα λεμόνι 8 

Δροσερή σούπα από φράουλες & ντοματίνια | φέτα, φράουλες, κρέμα λεμόνι 8 

 

Σαλάτες 
Χωριάτικη σαλάτα| φέτα, ντοματίνια, αγγούρι, ελιά, πιπεριά, κάπαρη, ραπανάκι, ελαιόλαδο 7,5 

Γλιστρίδα| αρακάς, κολοκυθόσπορος, πιπεράτο κατσικίσιο ρολάκι, βινεγκρέτ πατάτας 7 

 

Ορεκτικά 
Καρπάτσιο μόσχου| πιπεράτο καρπάτσιο μόσχου*, λαχανικά, ανεβατό, πεπόνι, κρέμα βαλσάμικου 8,5 

Τραγανά φιλετάκια κοτόπουλου*| φιστίκι Αιγίνης, φύλλα λαχανικών και τυροκαυτερή  7,5 

Καπνιστή πέστροφα | σιτ. κους κους, κρέμα αβοκάντο, gel πορτοκάλι, τσιπς από μελάνι σουπιάς 9 

 

Τυρορεκτικά 
Καπνιστή φέτα | φάβα με μανιτάρια, χόρτα και νιφάδες καπνιστής φέτας 6,5 

Grill & eat | σαγανάκι, φάβα Σαντορίνης, σαντιγί ελιάς, κρέμα λεμονιού 6 

Bake & eat | με ντομάτα – με σκόρδο – με ελιά 5 

Μπάτζος | μαρμελάδα ντομάτας, κρέμα ντομάτας, κρέμα λεμονιού 5,5 

Σαγανάκι πρόβειο |με μαριναρισμένα ντοματίνια, πετιμέζι, κρέμα μοσχολέμονου 6 

Τυρολέ καπνιστό| τάρτα με καπνιστό τυρί και φέτα, ντομάτα κονφί, φύλλα λαχανικών 6,5 

Φοντί ελληνικών τυριών για 2 άτομα| με μπουκιές βιολογικού ψωμιού και πατατούλες 9 
Ψητό μανούρι | σάλτσα φράουλας, ρόκα, αμύγδαλα 6,5 

Κυρίως 

Ριζότο μανιταριών| καρπάτσιο τρούφας, γραβιέρα, κρέμα ανθότυρου  9,5 
Μπέργκερ| βιολογικό μοσχαρίσιο μπιφτέκι*, καπνιστό τυρί, πίκλες αγγουριού, σως μουστάρδας, σως 

μπάρμπεκιου, πατάτες baby   9 

Ριζότο| με αρακά και κρέμα άνηθου 8 

Κριθαρότο με χταπόδι | κρέμα πιπεριά Φλωρίνης 12 

Κεφτεδάκια με γλάσο πετιμέζι | ραγού μελιτζάνας, κρέμα ξινόγαλου, τραγανές πιτούλες 9,5 

Χειροποίητο κανελόνι με φρέσκια γαρίδα | ανθότυρο, βελουτέ γαρίδας, μελάνι σουπιάς 14 

Μουσακάς | μελιτζάνα, πατάτα, βιολογικός μοσχαρίσιος κιμάς, μπεσαμέλ με αγελαδινή γραβιέρα 9,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Τυριά 
Λευκά τυριά  | φέτα Π.Ο.Π. – κατσικίσιο τυρί – βαρελίσια φέτα Π.Ο.Π. , καπνιστή φέτα  6 

Μαλακά κατσικίσια τυριά | ανεβατό Π.Ο.Π. - ρολάκι με άνηθο - ρολάκι με τριλογία πιπεριών - ρολάκι 

με μείγμα ελληνικών βοτάνων 7  

Μοσχοτύρια | ελιά και τσίλι - σκόρδο και πιπεριά - ντομάτα και ρίγανη  6 

Ημίσκληρα τυριά | κασέρι πρόβειο Π.Ο.Π. - ημίσληρο αγελαδινό - ημίσληρο κατσικίσιο – καπνιστό 

ημίσκληρο αγελαδινό  7 

Σκληρά τυριά | γραβιέρα πρόβεια – γραβιέρα αγελαδινή - κεφαλογραβιέρα Π.Ο.Π. –  

κεφαλοτύρι με πιπέρια 7,5 

Επιλογή από Fetabites  7 

Όλες οι κατηγορίες | φέτα Π.Ο.Π., ανεβατό, μοσχοτύρι με ντομάτα και ρίγανη,Κασέρι Π.Ο.Π., 

Κεφαλογραβιέρα  7,5 

Ανεβατό με πιπέρι 4,5 

Ανθότυρο με μαρμελάδα ντομάτας 4,5 

 

Μονοπικοιλιακά  Τυριά 
Aγελαδινά | λευκό, ημίσκληρο, καπνιστό, γραβιέρα ωρίμανσης 2 ετών  6,5    

Kατσικίσια | λευκο, ανεβατό, ημίσκληρο, γραβιέρα κατσικίσια 2 ετών  7,5 

Πρόβεια | φέτα, κασέρι, κεφαλογραβιέρα, καπνιστή, γραβιέρα ωρίμανσης 2 ετών  7,5 

Φέτα με τρούφα  6 

Γραβιέρα πρόβεια | 24 μηνών ωρίμανσης  6 

Γραβιέρα πρόβεια | 36 μηνών ωρίμανσης  6,5 

Γραβιέρα πρόβεια καπνιστή  6 

Γραβιέρα κατσικίσια | 24 μηνών ωρίμανσης  6 

Γραβιέρα με τρούφα 8,5 

 

Αλλαντικά 
 Ακροκώλιον | προσιούτο Ευρυτανίας (Αλλαντοποιία Στρεμένου)  8 

 Σαλάμι αέρος, Λόνζα | 120 γρ – (Αλλαντοποιία Στρεμένου) 8 

 

Βιολογικό χωριάτικο ψωμί 0,90€/άτομο 

 

 


