ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΣΝΑΚ – BAR – RESTAURANT

ΓΛΥΚΟΡΙΖΑ

« ∆εν υπάρχει πιο ειλικρινής αγάπη
από την αγάπη για το καλό φαγητό…»
George Bernard Shaw

Τα προϊόντα µε * είναι κατεψυγµένα

ΖΕΣΤΑ ΟΡΕΚΤΙΚΑ
Γαρίδες* σαγανάκι σε πήλινο

9,50 €

Ελαιόλαδο, κρεµµύδι, σκόρδο, µαϊντανό, πιπεριά, ντοµάτα, τυρί φέτα, κρέµα γάλακτος

Καλαµαράκια* τηγανητά

8,20 €

Χταπόδι* Ψητό

9,90 €

Ψητά Λαχανικά

7,90 €

Κολοκύθι, µελιτζάνα, πιπεριά κόκκινη, κίτρινη, πράσινη, πλευρότους

Φέτα σε φύλλο κρούστας µε µέλι και σουσάµι

7,60 €

Λουκάνικο χωριάτικο

6,40 €

Μανιτάρια πλευρότους σχάρας

6,50 €

Ελαιόλαδο, ξύδι µπαλσάµικο

Τυρί φέτα Μπουγιουρντί σε πήλινο

5,60 €

Τυρί φέτα, καυτερή πιπεριά, ντοµάτα, ελαιόλαδο, ρίγανη, κρεµµύδι

Τυρί µαστέλo σχάρας

7,60 €

Μαλακό τυρί από πήρες φρέσκο χιώτικο αγελαδινό και κατσικίσιο γάλα

Τυρί ταλαγάνι σχάρας

7,60 €

Χειροποίητο µεσσηνιακό τυρί, από πρόβειο γάλα.

Σαγανάκι φλαµπέ

5,90 €

Κολοκυθοκεφτέδες

5,00 €

Ρεβυθοκεφτέδες

4,50 €

Τηγανητά τραγανά κολοκυθάκια

4,50 €

Τηγανητές τραγανές µελιτζάνες

4,50 €

Πατάτες τηγανητές

3,40 €

Τα προϊόντα µε * είναι κατεψυγµένα

ΚΡΥΑ ΟΡΕΚΤΙΚΑ
Χταπόδι* ξιδάτο

9,90 €

Γαύρος φιλέτο Σαµιώτικος

5,40 €

Ντάκος Κρητικός

4,70 €

Ελαιόλαδο, φρέσκια ντοµάτα, τυρί φέτα, ρίγανη

Τζατζίκι

3,50 €

Φέτα

3,50 €

ΕΛΑΦΡΙΑ ΣΝΑΚΣ
Χάµπουργκερ µε τυρί

6,50 €

Χάµπουργκερ µε τυρί και µπέικον

6,80 €

Χάµπουργκερ µε φιλέτο κοτόπουλο*

7,00 €

Club-sandwich

6,30 €

Chicken Nuggets*

(9 τεµάχια)

6,30 €

(Όλα τα ελαφριά σνάκς σερβίρονται µε πατάτες τηγανιτές)

ΠΙΑΤΑ ΠΑΙ∆ΙΚΑ
Ριγατόνι µε κιµά ή σάλτα ντοµάτας

7,00 €

Χάµπουργκερ µε τυρί

7,00 €

Νάγκετς κοτόπουλου*

7,00 €

(όλα τα παιδικά πιάτα συνοδεύονται από τηγανιτές πατάτες και ένα χυµό ή αναψυκτικό)
Τα προϊόντα µε * είναι κατεψυγµένα

ΣΑΛΑΤΕΣ
Σαλάτα Σολοµού

8,90 €

Σολοµό, µαρούλι, αγγούρι, ντοµάτα, φρέσκο κρεµµύδι, λιαστή ντοµάτα,
dressing βινεγκρετ

Χταποδοσαλάτα

9,90 €

Κρεµµύδι, µαϊντανό, πιπεριές, ρίγανη, αγγουράκι τουρσί

Σαλάτα Γλυκόριζα

8,50 €

Μαρούλι, άισµπεργκ, ντοµάτα, φιστίκια αιγίνης, φιλέτο κοτόπουλο, πιπεριές τρίχρωµες, τυρί παρµεζάνα,
dressing γιαουρτιού

Σίζαρς (του Καίσαρα)

8,10 €

Μαρούλι, φιλέτο κοτόπουλο, κρουτον,dressing µουστάρδας

Σαλάτα του Σεφ

7,80 €

Μαρούλι, αγγούρι, τριµµένο καρότο, ζαµπόν, ντοµάτα, αυγό, iceberg, τυρί γκούντα, dressing κοκτέιλ

Παραδοσιακή ελληνική σαλάτα (χωριάτικη)

6,90 €

Μαρούλι, ντοµάτα, αγγούρι, πιπεριά, κρεµµύδι, ελιές, µαϊντανό, τυρί φέτα, κάπαρη

Τονοσαλάτα

7,30 €

Τόνος, µαρούλι, αγγούρι, ντοµάτα, κρεµµυδάκι φρέσκο, dressing κοκτέιλ

Σαλάτα πράσινη

6,80 €

Μαρούλι, φρέσκο κρεµµύδι, άνηθο, κρουτον, σταφίδα, κουκουνάρι,
dressing βινεγκρετ

Σαλάτα (πανδαισία)

7,20 €

Μαρούλι, iceberg, λάχανο άσπρο, λάχανο κόκκινο, ροκφορ, καρύδια, σάλτσα µπαλσάµικο, ντοµάτα

Τα προϊόντα µε * είναι κατεψυγµένα

ΖΥΜΑΡΙΚΑ
Γαριδοµακαρονάδα µε φρέσκια σάλτσα ντοµάτας

15,00 €

Ταλιατέλες καπνιστού σολωµού

14,90 €

Καπνιστός σολωµός, κρέµα γάλακτος, vodka

Σπαγγέτι «Γλυκόριζα»

8,70 €

Φρέσκια σάλτσα ντοµάτας, µανιτάρια, µπέικον, ζαµπόν, πιπεριά πράσινη, κρέµα γάλακτος

Σπαγγέτι Ελληνική

7,10 €

Φρέσκια ντοµάτα, φέτα, ελιές, πιπεριά πράσινη, πιπεριά κόκκινη, µανιτάρια

Σπαγγέτι µε σάλτσα µπολονέζ

6,90 €

Φρέσκος σοταρισµένος κιµάς, τυρί τριµµένο

Σπαγγέτι Καρµπονάρα

8,20 €

Μπέικον, µανιτάρια, παρµεζάνα, κρέµα γάλακτος

Σπαγγέτι Πέστο Τζενοβέζε

7,30 €

Ελαιόλαδο, βασιλικό, κουκουνάρι, σκόρδο

Σπαγγέτι Ναπολιτέν

5,50 €

Σάλτσα από φρέσκιες ντοµάτες
Όλα τα πιάτα µπορούν να σερβιριστούν και µε σπαγγέτι ή ταλιατέλες ή ριγατόνι

ΨΑΡΙΑ
Φρέσκο ψάρι…Ρωτήστε τον σερβιτόρο
Ξιφίας* φιλέτο

11,00 €

Ξιφίας* σουβλάκι

11,00 €

Γαρίδες Νο2 στο Grill

17,50 €

Τα προϊόντα µε * είναι κατεψυγµένα

ΣΧΑΡΑΣ Ή ΣΩΤΕ
Ποτ-πουρί κρεάτων σχάρας (για 2 άτοµα)

30,00 €

Ψαρονέφρι, κόντρα µόσχου, κοτόπουλο φιλέτο, µπιφτέκι, λουκάνικο
(Για ένα άτοµο 16,00 €)

Μπον φιλέ σχάρας

16,00 €

Ψήσιµο της αρεσκείας σας

Μοσχαρίσιο φιλέτο σοτέ pepper steak

17,50 €

Μοσχαρίσιο φιλέτο µε σάλτσα «Γλυκόριζα» 17,50 €
Φρέσκια σάλτσα ντοµάτας, µανιτάρια, µπέικον, ζαµπόν, πράσινη πιπεριά, κρέµα γάλακτος

Μοσχαρίσιο φιλέτο µε σάλτσα δαµάσκηνο

17,50 €

Μοσχαρίσιο φιλέτο «α λά κρέµ»

17,50 €

Μοσχαρίσιο φιλέτο µε σάλτσα µαδέρα

17,50 €

Ψαρονέφρι σχάρας

13,10 €

Μοσχαρίσια µπριζόλα σχάρας

13,00 €

Χοιρινή µπριζόλα σχάρας

8,60 €

Σουβλάκι χοιρινό

8,90 €

Σουβλάκι κοτόπουλο

8,90 €

Σουβλάκι αρνίσιο

11,00 €

Παϊδάκια αρνίσια*

9,00 €

Κοτόπουλο φιλέτο σχάρας*

8,70 €

Κοτόπουλο φιλέτο «α λά κρέµ»

10,20 €

Χοιρινό σνίτσελ

8,50 €

Μπιφτέκι γεµιστό

8,20 €

µε τυρί φέτα

Μπιφτέκι

7,40 €
(όλα τα κρέατα είναι φρέσκα)

Τα προϊόντα µε * είναι κατεψυγµένα

ΚΡΕΠΕΣ ΓΛΥΚΕΣ
Κρέπα µε Nutella και µπισκότα

5,40 €

nutella, τριµµένο µπισκότο, αµύγδαλο και σαντιγί

Κρέπα µε Φρέσκα Φρούτα

6,80 €

φρέσκα φρούτα εποχής, σαµιώτικο γλυκό κρασί (doux), σαντιγί και λίγη κανέλα

Κρέπα Παγωτού

7,80 €

Με τρείς µπάλες παγωτό της επιλογής σας, σαντιγί, τριµµένο αµύγδαλο και µαύρη σοκολάτα

ΚΡΕΠΕΣ ΑΛΜΥΡΕΣ
Κρέπα µε Κοτόπουλο

7,00 €

τυρί Γκούντα, κοτόπουλο, κόκκινες και κίτρινες πιπεριές, µανιτάρια, µπέικον και glicorisa dressing

Κρέπα µε Γαλοπούλα ή Ζαµπόν

6,90 €

τυρί Γκούντα, γαλοπούλα ή ζαµπόν, µπέικον, µανιτάρια και glicorisa dressing

Ελληνική Κρέπα

6,80 €

φέτα, ντοµάτα, ελίες, ελαιόλαδο και κόκκινη πιπεριά
(Το µείγµα της κρέπας είναι φρέσκο και παράγεται καθηµερινά από δικά µας αγνά υλικά)

ΨΩΜΙ
Καλαθάκι από φρεσκοψηµένα και τραγανά ψωµάκια και βούτυρο

Χρησιµοποιούµε ηλιέλαιο στο µαγείρεµα και ελαιόλαδο στις σαλάτες

Τα προϊόντα µε * είναι κατεψυγµένα

1,00€

