
Ελληνική σαλάτα  L    9,50 
με ντοματίνια, αγγούρι, πιπεριές, ελιές Καλαμών, κρεμμύδι,
καπαρόφυλλα, φρέσκια ρίγανη και τυρί φέτα Ηπείρου

Σαλάτα βιολογική πράσινων σαλατικών  L , N    7,50 
με καραμελωμένα καρύδια, αχλάδι, κατσικίσιο τυρί
και βινεγκρέτ φραγκοστάφυλο

Μαριναρισμένα πολύχρωμα παντζάρια  G    11,00 
baby παντζαρόφυλλα με προσούτο Ευρυτανίας και οξύμελι

Κινόα πολύχρωμη με κρέμα αβοκάντο       14,00 
φρέσκα μυρωδικά και μαριναρισμένο φρέσκο τόνο
με βινεγκρέτ περγαμόντο

Σαλάτα με πικάντικη ρόκα  L    8,50 
ντομάτα, φέτα τυρί, φρέσκια ρίγανη, παρθένο ελαιόλαδο
και γαρίδες αρωματισμένες με οξύμελι

Σαλάτες

Ορεκτικά
Ποικιλία ελληνικών τυριών  G , L    12,50 
με παραδοσιακή μαρμελάδα και θυμαρομέλο, για 2 άτομα

Τζατζίκι  G , L     5,50 
στραγγιστό αγελαδινό γιαούρτι με σκόρδο, τριμμένο αγγούρι,
ελαιόλαδο, ούζο, σερβίρεται με μίνι ελληνικά πιτάκια

Τριλογία ελληνικού μεζέ  G , L , N    6,50 
με καπνιστή μελιτζανοσαλάτα και ταχίνι, φάβα Φενεού με κάπαρη
καπαμά, παπρικάνα με φέτα, συνοδεύεται με ζεστά πιτάκια

Ταραμοσαλάτα  G , L     5,50 
λευκή και με μελάνι σουπιάς σερβίρεται με ντακακια χαρουπιού

Λαυράκι Αμβρακικού καρπάτσιο    8,50 
μαριναρισμένες φακές και βινεγκρέτ ντομάτας 

Άγρια μανιτάρια σαγανάκι  L     8,00 
με φρέσκα βότανα, κρέμα μαύρης τρούφας,
σκορδοβούτυρο και γραβιέρα Αμφιλοχίας

Λουκουμαδάκια μπακαλιάρου  G     6,50 
με κρέμα σκόρδου και καπνιστή πιπεριά Φλωρίνης

Καλαμάρι τηγανητό  G , L    12,00 
με σάλτσα Βασιλικού και μοσχολέμονο

Χταπόδι σχάρας    15,50 
με κάπαρη γιαχνί και αρωματισμένο ελαιόλαδο με βότανα

Γαρίδες ‘Αμβρακικού’ σαγανάκι  L    14,50 
με φρέσκια σάλτσα ντομάτας και φέτα
Ηπείρου με φρέσκια μαντζουράνα

Φρέσκες πατάτες  L    4,50 
τηγανητές με φρέσκια ρίγανη και τριμμένη κεφαλογραβιέρα

Μοσχαρίσια κεφτεδάκια  G , L    12,00 
τηγανητά με μαρμελάδα ντομάτας

Καπνιστό τυρί Μετσόβου  G , L    9,50 
“Μετσοβόνε” τηγανητό σε αρωματική κρουστά και μαρμελάδα
Σύκου με Μαυροδάφνη Πατρών

Γραβιερόπιτα  G , L    8,50 
με μαύρη τρούφα και τηγανητό αυγό

Χωριάτικο λουκάνικο Μετσόβου σχάρας  G    9,00 
με σάλτσα βύνης

Ποικιλία από      
προζυμένιο ψωμί με dip ημέρας  G , Ν     1,20 / άτομο 

ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΕΣ ΤΡΟΦΕΣ
Όστρακα όπως καβούρι, γαρίδα, αστακός 

Μαλάκια - Δημητριακά που περιέχουν γλουτένη - Αυγό - Γάλα
Φιστίκια - Ξηροί καρποί - Σέλινο - Μουστάρδα

Διοξείδιο του θείου και θειώδη - Σόγια - Ψάρι - Σουσάμι - Λούπινα

Παρακαλούμε ενημερώστε μας για τυχόν αλλεργίες

Στις τιμές περιλαμβάνονται Φ.Π.Α., δημοτικός φόρος και λοιπές επιβαρύνσεις.
Το κατάστημα υποχρεούται να διαθέτει έντυπα δελτία σε ειδική θήκη δίπλα στην έξοδο για διατύπωση παραπόνων. 

Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει, εάν δεν λάβει νόμιμο παραστατικό στοιχείο (απόδειξη - τιμολόγιο).
Αγορανομική Υπεύθυνη: Ρόη Ιωάννου

V = Vegetarian   Ι   G = Gluten
L = Lactose   Ι   VEGAN   Ι   Ν=Nuts



Κυρίως Πιάτα

Παραδοσιακά ζυμαρικά ‘Σκιουφιχτά’  G , L , V    10,50 
με ντοματίνια, ραγού μελιτζάνας, κρέμα βασιλικού
και τριμμένη κεφαλογραβιέρα

Γαρίδες ‘Αμβρακικού’  G , L     15,50 
γιουβέτσι με κριθαράκι Γιαννιτσών και σάλτσα γαρίδας

Λαυράκι Διβάρη Μεσσολογγίου  L   18,00 
φρικασέ με άγρια χόρτα και φρέσκα βότανα 

Ριζότο με κρέμα σπαραγγιών  V , L , N     11,00 
πραλίνα φουντουκιού και πεκορίνο Αμφιλοχίας

Κοτόπουλο μπούτι σουβλάκι  G , L , N    12,50 
μαριναρισμένο με σκόρδο, λεμόνι, μαυροσίσαμο, σερβίρεται
με πιτάκια σχάρας, κρέμα παπρικάνας και τζατζίκι

Beef burger  G , L    13,50 
brioche ψωμί με τυρί cheddar, μοσχαρίσιο μπιφτέκι (160 γρ.),
iceberg, ντομάτα, μπέικον, αγγουράκι πίκλα, αυγό & μαγιονέζα*
*σερβίρονται με σαλάτα ανάμεικτη ή πατάτες τηγανητές

Μοσχαράκι Ιωαννίνων ελευθέρας βοσκής καπαμά  G , L    12,50 
με φρέσκα βότανα και μακαρούνες σερβίρεται με ξινοτύρι

Παραδοσιακός γύρος  G     11,50 
μαριναρισμένα χοιρινά φιλετάκια με πολίτικα μπαχαρικά, σερβίρεται
με πιτάκια, ψητή ντομάτα, οφτή πατάτα και ζεστή σάλτσα ντομάτας

Αρνίσιο κότσι μπρεζέ  G , L    18,50 
πουρέ γλυκοπατάτας και σάλτσα λεβάντας

Μοσχίδα ελευθέρας βοσκής ταλιάτα  L     22,00 
με λαχανικά εποχής και μαρμελάδα ντομάτας 

Επιδόρπια

Το δικό μας γαλακτομπούρεκο  G , L , N 
‘Μιλφέιγ’ με κρέμα μαστίχα και κάρδαμο, φυστίκι Αιγίνης και
καραμελωμένο φύλλο κρουστιγιάν σερβίρεται με παγωτό κανέλα

Πολιτικός χαλβάς  G , L , N  
με καραμελωμένα μήλα, σταφίδες και κανέλα 

Cremeux σοκολάτας  G , L  
και σάλτσα απο κόκκινα φρούτα 

Ανθότυρο cheesecake  G , L 
με την δική μας εκδοχή 

Πιατέλα με φρέσκα φρούτα εποχής  V , VEGAN 

Παγωτό  L 
Σοκολάτα / Φράουλα / Βανίλια / Μπανάνα / Φιστίκι

Αναψυκτικά

Coca cola 3,80
Regular / Light / Zero  

Πορτοκαλάδα 3,80
Λεμονάδα 3,80
Σόδα 3,80
Τσάι κρύο 3,80
Λεμόνι / Ροδάκινο / Πράσινο  

Μπύρες
Ποτήρι Μύθος 3,80 / 6,00
μικρό / μεγάλο  

Ποτήρι Fix 3,80 / 6,00
μικρό / μεγάλο

Heineken  4,50
Stella Artois  6,00
Corona 6,00
Erdinger 6,50
Ionian Pilsner 5,00

Ποτήρι κρασί

Λευκός Σέμελη Ορεινός Ήλιος  5,50 
Μοσχοφίλερο, Savvignon Blanc

Κτήμα Αβαντίς  6,50 
Viognier, Ασύρτικο

Ροζέ Σέμελη Ορεινός Ήλιος  5,50 
Αγιωργίτικο

Κόκκινος Σέμελη Ορεινός Ήλιος  5,50 
Αγιωργίτικο, Syrah

Prosecco Bianca Nera, 
Spumante DOC 5,50

Ζητήστε ξεχωριστά την πλήρη Wine List

Νερό

Φυσικό νερό 0,90 / 1,80 
500ml / 1lt  

Ανθρακούχο 3,00 / 4,50 
330ml / 750ml

Μπύρες χωρίς αλκοόλ
Amstel Free  6,00

Ελληνικά οινοπνευματώδη
Ούζο 3,50 / 9,00
50ml / 200ml

Τσίπουρο 3,50 / 9,00
50ml / 200ml


