
Άρθρον 1ον Όταν πίνεις να πληρώνεις. Η τράκα απαγορεύεται.
 Οι μπατίρηδες δικαιούνται βοηθήματος κατόπιν αιτήσεως.
Άρθρον 2ον Κατώτατο όριο πόσεως, δέκα καρτούτσα στην καθισιά.
 Οι ξεροσφύριδες τυγχάνουν σεβασμού και εκτιμήσεως.
Άρθρον 3ον Τα οινομαθήματα διεξάγονται καθημερινά. Οι απουσιάζοντες 
 αδικαιολογήτως τιμωρούνται. Οι πίνοντες μόνοι σπίτι αποβάλλονται.
Άρθρον 4ον Μετά τη λήξη των μαθημάτων, όσοι εκ των μαθητών επιστρέφοντας 
 στις οικίες τους παρασημοφορούνται με παντοφλιές, κατραπακιές
 και τα τοιαύτα ανακηρύσσονται ‘Διδάκτορες’.
Άρθρον 5ον Γίνεται δεκτός οιοσδήποτε δύναται πίνειν ένα καρτούτσο χωρίς να κοιμάται.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Kάθε Παρασκευή βράδυ ισχύει ελάχιστη κατανάλωση 13ευρώ/άτομο  
     και κάθε Σάββατο 16ευρώ/άτομο.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ



Αρτοποιήματα (ανά άτομο)  1.50

ΣΑΛΑΤΟΑΧΤΑΡΜΑΔΕΣ
ΟΙΝΟΣΧΟΛΕΙΟ  8,90 
(Ελληνικό μαρούλι, λόλα κόκκινη, άσπρο λάχανο, flakes Γραβιέρας Κρήτης  
και dressing από φρούτα του δάσους) 

Πράσινη Σαλάτα  8,70 
(Σπανάκι baby, λόλα πράσινη, καρότο, τοματίνια, κοτόπουλο  
και dressing μουστάρδας μελιού)

Ντaκοσαλάτα  7,30

Ελληνική  6,90

Τοματοσαλάτα  4,90

Λάχανο - καρότο  4,90



ΔΡΟΣΕΡΟΜΑΓΚΙΕΣ 
Τζατζίκι  4,10

Τυροκαυτερή  4,80

ΤΥΡΟΤΗΓΑΝΙΤΑ
Φέτα λαδορίγανη  3,60

Γραβιέρα Κρήτης  4,30

Φέτα με μέλι και σουσάμι  6,70

Ταλαγάνι σαγανάκι με μαρμελάδα ντομάτας και πιτούλες ολικής αλέσεως  7,10

Ρολάκια με κρέμα τυριών και δυόσμο  6,90

Πίτα Καισαρείας  7,50 
(Χωριάτικο φύλλο με παστουρμά, τυρί gouda, ντομάτα, πιπεριά πράσινη και μπούκοβο)



ΚΗΠΟΜΠΙΧΛΙΜΠΙΔΙA
Κολοκυθοκεφτέδες πολύχρωμοι με μους γιαουρτιού  7,80

Μανιτάρια πλευρώτους σχάρας με κρέμα βαλσάμικο  7,90

Φάβα με καραμελωμένα τοματίνια  5,50

Ρολάκια λαχανικών με γλυκόξινη σάλτσα  8,40 
(Φρεσκοκομμένα σωτέ λαχανικά, τυλιγμένα σε φύλλο κρούστας  
με χειροποίητη γλυκόξινη σάλτσα)

Πατάτα οφτή με κρέμα γιαουρτιού και μυρωδικά  7,90 
(Πατάτα ψημμένη σε χοντρό αλάτι στον φούρνο γεμιστή με κρέμα γιαουρτιού και μυρωδικά)

Πατάτες τηγανιτές με τυρί  4,00

Πατάτες τηγανιτές  3,50



ΚΡΕΑΤΟΣΧΕΔΙΑ
Κοτόπουλο “ΜΑΣΤΙΧΑΤΟ”  9,70 
(Μπουκιές από φιλέτο κοτόπουλο μαγειρεμένες με μπέικον, φινόκιο, κρέμα γάλακτος  
και μαστίχα Χίου, πάνω σε φωλιά τραγανού καταΐφιού)

Κλέφτικο.. το παραδοσιακό  9,80 
(Μπουκιές χοιρινού λαιμού αργοψημένες στην λαδόκολλα με κεφαλοτύρι και λαχανικά)

Κοτόπουλο γλυκόξινο..αλλιώτικο  8,90 
(Μπουκιές από μπούτι κοτόπουλο, μαγειρεμένο με πολύχρωμες πιπεριές και σάλτσα ροδάκινο)

Χοιρινό στιφάδο με πορτοκάλι  8,80 
(Μπουκιές χοιρινού μαγειρεμένες με καραμελωμένα εσαλότ κρεμμύδια και σάλτσα πορτοκάλι)

Spicy crispy chicken  9,80 
(Παναρισμένες μπουκιές από μπούτι κοτόπουλο μαριναρισμένες με μπαχαρικά  
συνοδευόμενες με sweat chilly sauce)

Χοιρινή τηγανιά με πράσσο και σαλτσα λεμονιού  8,90

Πανσέτα σχάρας  8,90

Μπριζολάκια χοιρινά  8,70

Λουκάνικο καπνιστό  6,70



... και ΜΑΣΑ GRANDE ! ! ! !
Μοσχαρίσια γάλακτος  13,70

Μοσχαρίσια μπιφτέκια  9,90

Φιλέτο κοτόπουλο  10,50

Μπριζολάκια χοιρινά  9,90

Συνοδέψτε το πιάτο σας με τις εξής γαρνιτούρες: Ρύζι με λαχανικά ή πατάτες τηγανιτές

Χοιρινό κότσι με σάλτσα μουστάρδας μπύρας και πατάτες φούρνου  13,00

Ποικιλία κρεάτων κατ΄άτομο  9,50 
(Οι ποικιλίες περιλαμβάνουν μπιφτέκι μοσχαρίσιο, μπριζολάκι χοιρινό,  
πανσέτα χοιρινή & παϊδάκι κοτόπουλο, ψημένα στα κάρβουνα, σερβιρισμένα  
με ψητές πιτούλες, BBQ sauce & sauce μουστάρδας)

Συνοδέψτε το πιάτο σας με τις εξής σος: (Επιβάρυνση: 1.00€) 
Καυτερή  /  Μουστάρδας  /  Barbecue   



ΜΠΙΝΕΛΙΚΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Σοκολατόπιτα  4,00

Σοκολατόπιτα με παγωτό βανίλιας  4,50

Πορτοκαλόπιτα  4,00

Πορτοκαλόπιτα με παγωτό σοκολάτας  4,50

ΦΡΟΥΤΟΑΝΑΚΑΤΕΜΑΤΑ
Ποικιλία φρούτων εποχής  10.00 



…από το ΠΑΤΗΤΗΡΙ
Σαββατιανό χύμα λευκό 500ml  4,60 
(πρασινοκίτρινο χρώμα, φρέσκος και ζωηρός αρωματικός χαρακτήρας με κυρίαρχα τα αρώματα  
των εσπεριδοειδών, με ευχάριστη οξύτητα και απαλή επίγευση βοτάνων)

Αγιωργίτικο χύμα κόκκινο 500ml  4,80  
(χρώμα βαθύ τριανταφυλλί, ιδιαίτερα ελκυστικό με άρωμα φρουτώδες με κυρίαρχες συνιστώσες αυτές του  
κερασιού & του φραγκοστάφυλου, αρκετά τυπικό του Αγιωργίτικου των υψωμάτων.... Γεύση δροσερή & ανάλαφρη)

Ημίγλυκο χύμα ροζέ 500ml  4,80 
(απαλό ροζέ χρώμα και λεπτή δροσερή γεύση που πίνεται απολαυστικά)

Οινοσχολείο Μοσχοφίλερο λευκό 750ml  14,00 
(το Μοσχοφίλερο, φρουτώδες και αρωματικό, συνδυάζεται αρμονικά με την πλούσια γεύση και το λαμπερό  
χρώμα του Σαββατιανού, δίνοντας ένα πραγματικά εκλεκτό κρασί) 

Οινοσχολείο Αγιωργίτικο κόκκινο 750ml  16,00 
(τα μοναδικά γευστικά και αρωματικά χαρακτηριστικά του Αγιωργίτικου αναδεικνύονται  
μέσα από την προσεγμένη οινοποίηση σε συνθήκες ελεγχόμενης θερμοκρασίας)

Οινοσχολείο Ροζέ Ημίγλυκο 750ml  16,00

Άδολη Γης λευκό 750ml  24.00 
(χαρακτηρίζεται από λευκοπράσινο χρώμα, με αρώματα κυρίως πεπονιού, μάνγκο, ακτινίδιο, ανανά.  
Στο στόμα είναι φρουτώδες, με υψηλή οξύτητα και μια μεταλλικότητα που του χαρίζει φρεσκάδα)

Κατώγι Αβέρωφ κόκκινο 750ml  25,00
(κλασική συνοινοποίηση Cabernet Sauvignon και της Αρχαίας ελληνικής ποικιλίας Αγιωργίτικο Σύνθετο  
διαυγές ερυθρό χρώμα, πλούσιες και ελκυστικές ανταύγειες, όπου τα αρωματικά χαρακτηριστικά δένονται  
ισόρροπα με το ιδιαίτερο άρωμα της δρυός)



ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ
Τσίπουρο Καρδίτσας 100ml  3,80 

Ρακί Κρήτης 100ml  3,00

Ρακόμελο 100ml  3,50

Ούζο Πλωμάρι 200ml  7,40

Ούζο ΜΙΝΙ 200ml  7,40

Ούζο Βαρβαγιάννη μπλε 200ml  8,40

ΖΥΘΟΠΙΩΜΑΤΑ
Amstel 500ml  3,70

Αlfa 500ml  3,80 

Heineken 500ml  3,90

Fix 500ml  3,90

ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ
Coca Cola 250ml  2,40

Sprite  250ml  2,40

Σόδα 250ml  2,40

Νερό 1lt  0,80



ΑΛΛΟΔΑΠΟΠΙΩΜΑΤΑ
Whisky Απλό  7,00

Vodka  7,00

Martini  7,00

Bacardi  7,00

Tzin  7,00

Σφηνάκια  3,00

SPECIAL
Johnnie Walker 12 Ετών  9.00

Chivas Regal  9.00 

ΦΙΑΛΕΣ
Φιάλη Απλή  90,00

Φιάλη Special  100,00

Φιάλη Premium  130,00

Σαμπάνια  40,00

Σαμπάνια Πίστας  5,00



ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 16,00€ ΚΑΤΑ ΑΤΟΜΟ

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ:
• ΦΠΑ 13% και 24% (για την Ελλάδα ρε γαμώτο)

• ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥ (όλη νύχτα έτρεχε...)

• ΠΟΣΟΣΤΟ ΖΩΝΤΑΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (..άρχισαν τα όργανα...)

• ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ (έχει παροχές ο δήμος )

• ...της Παναγιάς τα μάτια

• ...................... (κενή θέση για Νέα Μέτρα)

• ΕΦΟΡΙΑ (ότι περισεύει από τα παραπάνω)

• ΕΜΕΙΣ θα πάμε για τη δόξα 

Στις σαλάτες & τα μαγειρευτά χρησιμοποιείται γνήσιο παρθένο ελαιόλαδο

Στα τηγανητά χρησιμοποιείται ηλιέλαιο.

Τα κρέατα και τα λαχανικά είναι φρέσκα.

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ


