Ψωμί χωριάτικο Καστοριάς

Σαλάτες
Του Χωριού
[παραδοσιακή χωριάτικη σαλάτα
με φρέσκια κάπαρη και ελιές]

Η Αχόρταγη
[ποικιλία φρέσκων λαχανικών εποχής
με αρωματικά μπαλάκια λευκών τυριών παξιμάδι
και σάλτσα μουστάρδας – μπαλσάμικο]

Κρητικός Ντάκος Ανωγείων
[με φρέσκια ντομάτα και φέτα παρέα
με μυρωδάτη φακοσαλάτα]

Η “Φωλιά”
[πράσινη σαλάτα εποχής με ψητά μανιτάρια πλευρώτους,
κόκκινες πιπεριές, καπνιστό τυρί, ρόδι, αμύγδαλα και
χειροποίητα κρουτόν, με σάλτσα μπαλσάμικο – μέλι]

Η Ψημένη
[ποικιλία ψητών λαχανικών με μανιτάρια πλευρώτους
και Κυπριακό χαλούμι, σε σάλτσα μπαλσάμικο
και ολόφρεσκα μυρωδικά]

Της Ελλάδος τα τυριά
Φέτα Ηπείρου
[με ελαιόλαδο και φρέσκια ρίγανη]

Σκεπαστή στη Χόβολη
[ψημένη στη θράκα με καυτερή πιπεριά,
μπούκοβο και φρέσκια ντομάτα]

Της λεβεντογέννας
[τυλιχτή σε φύλλο κρούστας με μέλι και σουσάμι]

Σαγανάκι
[ημίσκληρο τυρί Μακεδονίας τηγανισμένο σε ελαιόλαδο]

Πασαλείμματα
Τζατζίκι
[αληθινό γιαούρτι, σκόρδο και μυρωδικά]

Τυροκαυτερή
[με φέτα, ανθότυρο και μανούρι,
ψητές πιπεριές Φλωρίνης και καυτερό]

Η Φάβα της Παντρεμένης
[παραδοσιακή φάβα Σαντορίνης με τσιγαριστά κρεμμύδια]

Αλοιφή ημέρας
[…ανάλογα με τα κέφια της Μαρίας]
*Όλες οι αλοιφές είναι δικής μας παρασκευής

Πατάτα Αγαπημένη
Η απαραίτητη
[Αληθινή πατάτα φρεσκοτηγανισμένη
με αλάτι και ρίγανη]

Ψητή στη Χόβολη
[γεμισμένη με μανιτάρι, τυριά
και παραδοσιακό σύγκλινο Μάνης]

Σε Σαλάτα
[δροσερή πατατοσαλάτα με χειροποίητο
τουρσί και μυρωδικά]

Τα ζυμαρένια
Τυροπιτάκια
[με χειροποίητη ζύμη και φέτα]

Φλογέρες
[με ζαμπόν και κίτρινα τυριά]

Πιτάκια Καισαρείας
[με μυρωδάτο παστουρμά, κασέρι και ντομάτα]

Χωμάτινα
Σμυρνέϊκα κεφτεδάκια γιαουρτλού
[κόκκινα και πικάντικα με φρέσκο βασιλικό,
σάλτσα γιαουρτλού και ψημένα πιτάκια]

Χοιρινό ξινό αλλά και γλυκό
[κομματάκια χοιρινού σε σάλτσα από δαμάσκηνο,
ξινόμηλο και αποξηραμένο σύκο]

Ο μεζές του μπεκρή
[μεθυσμένο χοιρινό με πιπεριά και μπούκοβο]

Μοσχαράκι του δάσους
και του κήπου
[μοσχαράκι λεμονάτο με φρέσκα
μανιτάρια πλευρώτους και καρότα]

Φιλετάκια κοτόπουλο
[μαριναρισμένα σε κρασί και μαγειρεμένα
με πολύχρωμες πιπεριές και σάλτσα λεμονιού]

Τηγανιά λουκάνικο
[στην κατσαρόλα σβησμένο με λευκό κρασί
με μανιτάρια και μυρωδάτο κάρυ Αιγύπτου]

Ανεξάρτητα και ωραία
Φρυγαδέλι Λευκαδίτικο
[ολόφρεσκο μοσχαρίσιο συκώτι τυλιγμένο
σε αρνίσια μπόλια, ψημένο στον φούρνο]

Ψημένα στο πλευρώ...τους
[φρέσκα μανιτάρια πλευρώτους στη σχάρα
--με σάλτσα μπαλσάμικο η λαδολέμονο]

Φωλιά από καταΐφι
[με κομματάκια κοτόπουλου, μπέικον,
μανιτάρια και τρία τυριά]

Ντολμαδάκια της Μυτιληνιάς
[σε κληματόφυλλα γεμισμένα με ρύζι
και αρωματικά βότανα παρέα με δροσερή
σάλτσα γιαουρτιού και δυόσμο]

Φίλοι στο… φύλλο
[χοιρινές και μοσχαρίσιες μπουκιές σβησμένες
σε λευκό κρασί με πιπεριές, ντομάτα και τυριά
κλεισμένα σε χειροποίητο φύλλο]

Της Θράκας
Τα”Θρακάτα” της Φωλιάς
[Ποικιλία κρεατικών με χοιρινή πανσέτα,
μοσχαρίσια μπιφτεκάκια, φιλέτο κοτόπουλο
και λουκάνικο, παρέα με ψητά λαχανικά,
πιτάκια και δύο σάλτσες]

Μπιφτέκι Μοσχαρίσιο
[από ολόφρεσκο μοσχαρίσιο κιμά
μαζί με συνοδεία ημέρας]

Μπιφτέκι Μοσχαρίσιο Γεμιστό
[με μπέικον, πιπεριές και τυριά
μαζί με συνοδεία ημέρας]

Φιλέτο Κοτόπουλο
[μαριναρισμένο σε κρασί, μυρωδικά
και μουστάρδα παρέα με συνοδεία ημέρας]

Λουκάνικο x 2
[μοσχαρίσιο και χοιρινό με πράσο παρέα
με ζυμωτά πιτάκια και σάλτσα μπάρμπεκιου]

Μοσχαρίσια Μπριζόλα Γάλακτος
[μαζί με συνοδεία ημέρας]

Χοιρινή Μπριζόλα
[μαζί με συνοδεία ημέρας]

Ψαρονέφρι
[μαζί με συνοδεία ημέρας]

Παϊδάκια
[ελληνικότατα και καλοψημένα χωρίς πολλά λόγια]

Της Ημέρας
Μεζές
Σούπα
Γλυκό
απλά ρωτήστε μας!

Αναψυκτικά

Κρασί Χύμα

Coca cola

Λευκό [0,5 lt]

Coca cola light
Coca cola zero
Pepsi cola

Ροζέ [0,5 lt]
Ημίγλυκο [0,5 lt]
Κόκκινο[0,5 lt]
Μοσχοφίλερο 0,5lt

7 Up
Πορτοκαλάδα
Πορτοκαλάδα
χωρίς ανθρακικό
Λεμονίτα
Σόδα
Νερό εμφιαλωμένο 1,5 lt

Μπύρες
Amstel
Heineken
Kaiser
Φιξ

Ποτά
Ρακή
Τσίπουρο
Ρακόμελο.
Ούζο
Ουίσκι
Ουίσκι special

Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ
ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ
(ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ)
CONSUMER IS NOT OBLIGED TO PAY IF THE NOTICE
OF PAYMENT HAS NOT BEEN RECEIVED
(RECEIPT-INVOICE)

Όλα μας τα προϊόντα παρασκευάζονται με πρώτης ποιότητας υλικά
διαλεγμένα από όλα τα μέρη της Ελλάδας.
Τα τηγανητά τηγανίζονται σε ηλιέλαιο.
Στα μαγειρευτά και στις σαλάτες χρησιμοποιείται ελαιόλαδο.
Η φέτα είναι γνήσια ελληνική
Στις τιμές περιλαμβάνεται:
Φ.Π.Α ................... • Δημ. φόρος ........% • Σερβ ........%.
To κατάστημα ανήκει στην Β’ κατηγορία.
Αγορανομικός υπεύθυνος: M. Σκλαβενίτη
(εντος του καταστήματος υπάρχει κυτίο παραπόνων σε 4 γλώσσες)

Παπαδιαμάντη 241, Αγ. Βαρβάρα • 210 56 92 054
www.folia-mezedopoleio.gr

