
NIGHTLIFE   RESTAURANT

ΣΑΛΑΤΕΣ- ΚΡΥΑ ΟΡΕΚΤΙΚΑ
ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΙΚΟΝΕΣ (Ανάμικτα λαχανικά με ξινότυρο 

Μυκόνου & dressing βαλσάμικου)     €10,00

ΣΑΛΑΤΑ ΣΠΑΝΑΚΙ (Τραγανό φύλλο με στακοβούτυρο, γέμιση από σπανάκι, ξινομυζήθρα, λάδι

 από  άνιθο και δροσερό λαδολέμονο).     €10,00

ΣΑΛΑΤΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ (με λαχανικά & sauce γιαουρτιού) g/f     €12.00

ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ (Τοματίνια με ξινομυζήθρα, λιαστή τομάτα, καπαρόφυλλα, γλυστρίδα, 

δυόσμο & γλυκιά vinaigrette βαλσάμικου)     €10,00

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΧΩΡΙΑΤΙΚΗ (βαρελίσια φέτα, παξιμαδάκια & έξτρα παρθένο ελαιόλαδο)     €8,50

ΒΡΑΣΜΕΝΑ ΝΤΟΠΙΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΕΠΟΧΗΣ g/f     €7,00

ΚΡΙΘΑΡΟΚΟΥΛΟΥΡΑ (με φρέσκια ντομάτα, μαριναρισμένα με τσίπουρο, ξινότυρο, 

κάπαρη & έξτρα παρθένο ελαιόλαδο)     €8,00

ΤΖΑΤΖΙΚΙ παραδοσιακό g/f     €6,00

ΜΕΛΙΤΖΑΝΟΣΑΛΑΤΑ (μελιτζάνα στη θράκα με παλαιωμένο ξύδι) g/f     €7,00

ΤΥΡΟΚΑΥΤΕΡΗ (ζυμωμένη με καπνιστή πιπεριά Φλωρίνης) g/f      €7,00

ΤΑΡΑΜΟΣΑΛΑΤΑ     €7,00

ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΤΥΡΙΩΝ/ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ     €20,00

ΖΕΣΤΑ ΟΡΕΚΤΙΚΑ
ΦΡΕΣΚΟΤΗΓΑΝΙΣΜΕΝΕΣ ΠΑΤΑΤΕΣ g/f     €4,50

ΤΗΓΑΝΟΨΩΜΟ με προζύμι αργής ωρίμανσης, ανθότυρο & βαρελίσια φέτα     €8.00

ΡΑΒΑΣΑΚΙ ΚΡΗΤΙΚΟ (διπλωμένη φέτα σε τραγανό φύλλο με μαύρο σουσάμι, μέλι& ρακί     €8.50

ΣΑΓΑΝΑΚΙ ΤΥΡΙ με κεφαλογραβιέρα Κρήτης     €6.50

ΜΑΣΤΕΛΟ ΧΙΟΥ με μαρμελάδα και άγριο βύσσινο g/f     €10.00

ΦΛΟΓΕΡΕΣ με γλυκόξινη, πικάντικη σάλτσα     €8.00

ΚΟΛΟΚΥΘΟΚΕΦΤΕΔΕΣ/ΝΤΟΜΑΤΟΚΕΦΤΕΔΕΣ με δροσερή dressing γιαουρτιού     €8.50

ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ STICKS   (Κολοκυθάκια με sauce γιαουρτιού)     €8,50

ΞΕΣΚΕΠΑΣΤΗ ΠΙΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ με σύγκλινο Μάνης, σύκα, κεφαλοτύρι & σάλτσα 

από κόκκινο κρασί     €11,50 

ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΗ ΤΗΓΑΝΙΑ (χοιρινό σωτέ σβησμένο με κρασί 

και βότανα πάνω σε πατάτες μυρωδικών) g/f     €11,00

ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΑΓΡΙΩΝ ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ σε sauce παρμεζάνας g/f     €12,00
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ΡΙΖΟΤΟ & ΠΑΣΤΑ
ΡΙΖΟΤΟ ΜΕ ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ δάσους, άρωμα τρούφας & μπισκότο παρμεζάνας g/f     €12,00

ΚΡΙΘΑΡΟΤΟ ΜΕ ΓΑΡΙΔΕΣ (και αρωματικό βούτυρο)     €20,00

ΠΕΝΕΣ ΣΟΛΩΜΟΥ με κρέμα τυριού, σπανάκι baby & τοματίνι κομφί     €17,00

ΓΑΡΙΔΟΜΑΚΑΡΟΝΑΔΑ     €20,00

ΑΣΤΑΚΟΜΑΚΑΡΟΝΑΔΑ     €80,00/KG

ΘΑΛΑΣΣΙΝΕΣ ΠΕΡΙΠΛΑΝΗΣΕΙΣ
ΧΤΑΠΟΔΙ ΣΤΗ ΣΧΑΡΑ με παλαιωμένο ξύδι & φρέσκια ρίγανη g/f     €18,00

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΤΗΓΑΝΗΤΑ     €14,00

ΜΥΔΙΑ ΑΧΝΙΣΤΑ (αρωματισμένα με σκόρδο, φινόκιο & λευκό κρασί) g/f     €12,00

ΓΑΡΙΔΑΚΙ ΤΗΓΑΝHΤΟ     €14,00

ΚΑΡΑΒΙΔΟΟΥΡΕΣ     €15,00

ΓΑΡΙΔΕΣ ΣΑΓΑΝΑΚΙ με τοματίνια, ούζο & άρωμα βασιλικού g/f     €16,00

ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΣ ΣΚΟΡΔΑΛΙΑ     €13,00

ΣΑΡΔΕΛΑ ΣΤΟ ΦΟΥΡΝΟ με φρέσκια ντομάτα & λαδορίγανη     €11,00

ΨΑΡΑΚΙ ΗΜΕΡΑΣ τηγανητό (γαύρος, σαρδέλα, αθερίνα)     €8.00

ΚΑΛΑΜΑΡΙ ΣΧΑΡΑΣ     €16,00

ΚΑΛΑΜΑΡΙ ΓΕΜΙΣΤΟ     €20,00 

ΦΙΛΕΤΟ ΛΑΒΡΑΚΙ με πουρέ σελινόριζας, κρέμα παντζάρι και λεμόνι κομφί g/f     €20,00

ΣΟΛΩΜΟΣ ΣΧΑΡΑΣ με ψητά λαχανικά και δροσερή sauce λεμονιού g/f     €18,00

ΓΑΡΙΔΕΣ ΣΧΑΡΑΣ     €18,00/μερίδα - €60,00/KG

ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ Α     €80,00/KG

ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ Β     €50,00/KG

ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΝΩΝ     €35,00

ΣΤΕΡΙΑΝΑ
ΧΟΙΡΙΝΑ ΜΠΡΙΖΟΛΑΚΙΑ με πατάτες τηγανητές g/f     €11,00

ΠΑΝΣΕΤΑ ΣΤΗ ΣΧΑΡΑ με πατάτες τηγανητές     €10.00

ΣΟΥΒΛΑΚΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ με πατάτες τηγανητές g/f     €12,00

ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΣΧΑΡΑΣ (με φρεσκοτηγανισμένες πατάτες)     €13,00

ΧΟΙΡΙΝΟ ΣΤΗ ΒΕΡΓΑ με κρέμα γιαουρτιού και μαρμελάδα κρεμμύδι     €15,00 

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ORIENTAL με ψητά λαχανικά, πατάτες chips και απαλή sauce μουστάρδας     €15,00 

ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΑ ΜΠΡΙΖΟΛΑ 500gr. g/f     €18,00

HANGER STEAK Black Angus 500gr.     €24,00

ΤΡΙΛΟΓΙΑ ΚΡΕΑΤΙΚΩΝ με τηγανητές κυδωνάτες πατάτες και τραγανά πιτάκια     €40,00

ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ
ΖΕΣΤΟ ΣΟΥΦΛΕ σοκολάτας με crème fraiche (2 ατόμων)     €12,00

ΜΙΛΦΕΪΓ σπασμένο με κρέμα βανίλιας & παγωτό (2 ατόμων)     €11,00

ΠΑΝΑΚΟΤΑ αρωματισμένη με μαστίχα & sauce φράουλας g/f     €7,00

ΠΟΡΤΟΚΑΛΟΠΙΤΑ     €7,00

ΚΑΡΥΔΟΠΙΤΑ με παγωτό     €7,00

ΠΑΓΩΤΟ (1 μπάλα)      €2,00

ΦΡΟΥΤΑ ΕΠΟΧΗΣ g/f     €8,00

g/f = gluten free

Menu_Hmeras_1_6_22.indd   2 01/06/2022   10:30 PM


