
Τιμολόγιον

Πρόσφορο Απλό…...………………………...………....1,00€ 
(με μείγμα μπαχαρικών ψωμιού και 
ελαιόλαδο)

Σκορδάτο..........................................2,00€ 
(με μείγμα μπαχαρικών ψωμιού και 
σκορδόλαδο)

(για 4 άτομα)

Η Τάβλα* Γαλοτύρι [VE]..................................4,00€ 
(με καπνιστό γιαούρτι και βαρέλια φέτα)

Αθηναϊκή………………….……….….......4,00€ 
(με καπνιστό τόνο και λαχανικά)

Corn dog "σπετζοφάι"......................5,00€ 
(με λουκάνικο, καυτερή πιπεριά ketchup 
"σπετζοφάι" και γλυκοπικάντικη σάλτσα 
πιπεριάς)

Ντολmaki μυδοπίλαφο………....….…..6,00€ 
(με μύδια καπνιστά, ρύζι sushi, 
λαδολέμονο αμπελόφυλλο)

Χορτόπιτα [VE]................................6,00€ 
(με τραγανό φύλλο, φρέσκα μυρωδικά και 
αφρό ανθότυρου Νάξου)

Σαλάτες Ντάκος [VE]......................................6,00€ 
(με παξιμάδια λαδιού, ντομάτα, ελιές, 
κάπαρη, λιαστή ντομάτα, ξινομυζήθρα 
Κρήτης και ρίγανη)

Πατατοσαλάτα [VE VG]....................3,00€ 
(με μπόλικα φρέσκα μυρωδικά)

Ταμπουλέ “γεμιστά” [VE VG]...........4,50€ 
(με πλιγούρι, ψημένα ντοματίνια και 
μπόλικα μυρωδικά)

Καλοκαιρινή……..…………………….....6,00€ 
(με  κολοκυθάκια, φασολάκια, σάλτσα 
αριάνι, παπαρουνόσπορο και καπνιστό 
σολομό)

Αλλαντικά 
Αλίπαστα*

Απάκι χοιρινό..........................................5,00€ 
(με στραπατσάδα, και φρέσκο κρεμμύδι)

Χειροποίητο μπέικον..............................6,00€ 
(με αυγά ποσέ και βραχάκια πατάτας)

Πηχτή χταπόδι………………………..…….....9,00€ 
(με φάβα, καραμελωμένα κρεμμύδια, 
σάλτσα ponzu και αυγά χελιδονόψαρου)

Καπνιστό σκουμπρί...............................6,00€ 
(σε club sandwich με πελτέ ντομάτας, 
φρέσκια ντομάτα, αγγούρι τουρσί, ελιά, 
κάπαρη και λιαστή ντομάτα)

Τα
πρώτα

Κοπανιστή…………………………………..…...3,00€ 
(με καπνιστή φέτα και μπούκοβο)

Νιβατό.......................................................3,00€ 
(με φρέσκια ντομάτα και παξιμάδια λαδιού)

Ταλαγάνι στην σχάρα…………….……......6,00€ 
(με chutney σταφίδας και σουσάμι)

Πατάτα από το αλουμινόχαρτο [VE]..2,50€ 
(με πάστα ελιάς και σάλτσα ταρτάρ)

Βραχάκια πατάτας [VE].......................3,00€ 
(με τριμμένη φέτα, ελαιόλαδο και ρίγανη)

Μανιτάρια [VE]......................................6,00€ 
(με κρέμα κατσικίσιου τυριού και πούδρα 
λαδιού μαύρης τρούφας)

Κεφτεδάκια της γιαγιάς……….………....6,00€ 
(με γιαούρτι, πατάτες και έξτρα παρθένο 
ελαιόλαδο)

Κολοκυθοκεφτέδες [VE]........................4,00€ 
(με γιαούρτι)

* Ρωτήστε για την διαθεσιμότητα.

** Προϊόν βαθιάς κατάψυξης.

*** Τιμή κιλού νωπού.

Ενημερώστε μας για τυχόν αλλεργίες.

VE = Vegeterian, VG = Vegan

* Για όλα τα παραπάνω δεν παίρνουμε και όρκο, αν και γενικώς παίζουν σε καθημερινή βάση. Επιπρόσθετα λόγω μαγειρικής ανησυχίας, αυξημένης δημιουργικότητας, εποχικότητας 
υλικών και λοιπών καταστάσεων (βλέπε νηστεία) όλο και κάτι άλλο θα παίζει που γράφεται στο έκτακτο παράρτημα το οποίο βρίσκεται σε αυτό το τετράγωνο με τις κουκίδες το οποίο 
μας είπαν να το λέμε QR code. Υπεύθυνος διαφωτισμού: το παιδί με το τεφτέρι. Στο μαγαζί μας δεν υπάρχει τίποτα προψημένο γι' αυτό ζητάμε την κατανόηση σας. Ο chef έχει 
υπολογίσει ακριβώς τον χρόνο που απαιτείται στην φράση "το καλό πράγμα αργεί να γίνει".

Τα
πρώτα

Τα 
δεύτερα

Πανσέτα καπνιστή..................................8,00€
(με πίτα, μωβ λάχανο και 2 χειροποίητες 
σάλτσες BBQ)

Λουκάνικο μόσχου…………………….….....8,00€
(με βουτυράτες πατάτες και τυρί νιβατό)

Κεμπάπ γιαουρτλού………………….….....8,50€
(με πρόβειο και μοσχαρίσιο κιμά, σάλτσα 
ντομάτας, πίτα και σαλάτα εσμέ)

Σνίτσελ χοιρινό........................................6,50€
(με πατάτες τηγανητές και σάλτσα ταρτάρ)

Μπιφτέκι κοτόπουλο..............................7,00€
(με βουτυράτες πατάτες, ψημένα ντοματίνια και 
αρωματικό λαδολέμονο)

Η ψαριά της ημέρας***...........................Τ/Κ€
(ότι βρούμε στον ψαρά με λαδολέμονο)

Θράψαλο**................................................7,00€
(με γλυκοπικάντικη σάλτσα πιπεριάς και 
φρέσκο κρεμμύδι)

Μπακαλιάρος**........................................7,00€
(με σκορδαλιά και παντζάρι τουρσί)

Πατάτα από το αλουμινόχαρτο [VE]..2,50€ 
(με πάστα ελιάς και σάλτσα ταρτάρ)

Βραχάκια πατάτας [VE]....................3,00€ 
(με τριμμένη φέτα, ελαιόλαδο και ρίγανη)

Ταλαγάνι στην σχάρα………………......6,00€ 
(με chutney σταφίδας και σουσάμι)

Κεφτεδάκια της γιαγιάς………….…....6,00€ 
(με γιαούρτι, πατάτες και έξτρα παρθένο 
ελαιόλαδο)

Μανιτάρια [VE].................................6,00€ 
(με κρέμα κατσικίσιου τυριού και πούδρα 
λαδιού μαύρης τρούφας)

Κοπανιστή……………...……………..…...4,00€ 
(με καπνιστή φέτα και μπούκοβο)

Νιβατό................................................3,00€ 
(με φρέσκια ντομάτα και παξιμάδια 
λαδιού)

Κολοκυθοκεφτέδες [VE]....................5,00€ 
(με γιαούρτι)

Τα 
δεύτερα

Σνίτσελ χοιρινό..................................6,50€ 
(με πατάτες τηγανητές και σάλτσα 
ταρτάρ)

Μπιφτέκι κοτόπουλο..........................7,00€ 
(με βουτυράτες πατάτες, ψημένα 
ντοματίνια και αρωματικό λαδολέμονο)

Θράψαλο**.........................................7,00€ 
(με γλυκοπικάντικη σάλτσα πιπεριάς και 
φρέσκο κρεμμύδι)

Μπακαλιάρος**..................................7,00€ 
(με σκορδαλιά και παντζάρι τουρσί)

Η ψαριά της ημέρας***.......................Τ/Κ€ 
(ότι βρούμε στον ψαρά με λαδολέμονο)

Πανσέτα καπνιστή.............................8,00€ 
(με πίτα, μωβ λάχανο και 2 χειροποίητες 
σάλτσες BBQ)

Λουκάνικο μόσχου………………...….....8,00€ 
(με βουτυράτες πατάτες και τυρί νιβατό)

Κεμπάπ γιαουρτλού………………….....8,50€ 
(με πρόβειο και μοσχαρίσιο κιμά, σάλτσα 
ντομάτας, πίτα και σαλάτα εσμέ)

* Για όλα τα παραπάνω δεν παίρνουμε και όρκο, αν και γενικώς παίζουν σε καθημερινή βάση. Επιπρόσθετα λόγω μαγειρικής ανησυχίας, αυξημένης δημιουργικότητας, 
εποχικότητας υλικών και λοιπών καταστάσεων (βλέπε νηστεία) όλο και κάτι άλλο θα παίζει που γράφεται στο έκτακτο παράρτημα το οποίο βρίσκεται σε αυτό το τετράγωνο με 
τις κουκίδες το οποίο μας είπαν να το λέμε QR code. Υπεύθυνος διαφωτισμού: το παιδί με το τεφτέρι. Στο μαγαζί μας δεν υπάρχει τίποτα προψημένο γι' αυτό ζητάμε την 
κατανόηση σας. Ο chef έχει υπολογίσει ακριβώς τον χρόνο που απαιτείται στην φράση "το καλό πράγμα αργεί να γίνει".

Πρόσφορο  (για 4 άτομα)

Απλό…...…...…………………...……....1,00€ 
(με μείγμα μπαχαρικών ψωμιού και 
ελαιόλαδο)

Σκορδάτο.......................................2,00€ 
(με μείγμα μπαχαρικών ψωμιού και 
σκορδόλαδο)

Σαλάτες

Ντάκος [VE]..................................6,50€ 
(με παξιμάδια λαδιού, ντομάτα, ελιές, 
κάπαρη, λιαστή ντομάτα, ξινομυζήθρα 
Κρήτης και ρίγανη)

Πατατοσαλάτα [VE VG]................3,00€ 
(με μπόλικα φρέσκα μυρωδικά)

Ταμπουλέ “γεμιστά” [VE VG].......4,50€ 
(με πλιγούρι, ψημένα ντοματίνια και 
μπόλικα μυρωδικά)

Εποχής……..………..……………........5,00€  
(ότι βγάζει ο κήπος στην πιο γκουρμέ 
εκδοχή)

* Ρωτήστε για την διαθεσιμότητα.
** Προϊόν βαθιάς κατάψυξης.
*** Τιμή κιλού νωπού.
Ενημερώστε μας για τυχόν αλλεργίες.

VE = Vegeterian, VG = Vegan

Τα
πρώτα

Τα
δεύτερα

Ταλαγάνι στην σχάρα [VE]…….…......6,00€ 
(με chutney σταφίδας και σουσάμι)

Φέτα σαγανάκι [VE]………..………......5,00€ 
(παναρισμένη με panko, φιλέ αμυγδάλου 
και μαρμελάδα καρπούζι)

Μετσοβόνε [VE]……....…………..…......6,00€ 
(με μελιτζάνα, λεμόνι και τζίντζερ)

Κεφτεδάκια της γιαγιάς………….…....6,00€ 
(με γιαούρτι και βραχάκια πατάτας)

Tacos χταποδιού……..……………..…....7,00€ 
(με aioli, pico de gallo πράσινης ελιάς, 
κρίταμο και τραγανά κρεμμύδια)

Μανιτάρια [VE].................................6,00€ 
(με κρέμα κατσικίσιου τυριού και πούδρα 
λαδιού μαύρης τρούφας)

Κοπανιστή [VE]……....……………..…...4,00€ 
(με καπνιστή φέτα, και μπούκοβο)

Βραχάκια πατάτας [VE]....................3,00€ 
(με τριμμένη φέτα, έξτρα παρθένο 
ελαιόλαδο και ρίγανη)

Κολοκυθοκεφτέδες [VE]....................5,00€ 
(με γιαούρτι)

Σνίτσελ χοιρινό..................................7,50€ 
(με πατάτες τηγανητές και σάλτσα 
ταρτάρ)

Μπιφτέκι κοτόπουλο..........................7,00€ 
(με βουτυράτες πατάτες και λαδολέμονο)

Θράψαλο**.........................................7,00€ 
(με γλυκοπικάντικη σάλτσα πιπεριάς και 
φρέσκο κρεμμύδι)

Μπακαλιάρος**..................................7,00€ 
(με σκορδαλιά και παντζάρι τουρσί)

Η ψαριά της ημέρας***.......................Τ/Κ€ 
(ότι βρούμε στον ψαρά με λαδολέμονο)

Πανσέτα καπνιστή.............................8,00€ 
(με πίτα, μωβ λάχανο και 2 χειροποίητες 
σάλτσες BBQ)

Λουκάνικο μόσχου………………...….....8,00€ 
(με βουτυράτες πατάτες και τυρί νιβατό)

Κεμπάπ γιαουρτλού………………….....8,50€ 
(με πρόβειο και μοσχαρίσιο κιμά, σάλτσα 
ντομάτας, πίτα και σαλάτα εσμέ)

Μεγάλοι μεζέδες*

Τάβλα της θαλάσσης.............................15,00€ 
(αθηναϊκή, καψάλα με aioli και μύδια 
καπνιστά, γαύρο μαρινάτο, γαριδάκι 
τηγανητό, χταπόδι στιφάδο)

Καπνιστό σκουμπρί................................6,00€ 
(ταρτάρ σε μελιτζάνα και μαγιονέζα 
λευκού ταραμά)

Πατάτα από το αλουμινόχαρτο [VE]..4,00€ 
(με πάστα ελιάς, σάλτσα ταρτάρ και 
φρέσκα μυρωδικά)

Τάβλα της στεριάς.................................12,00€ 
(καπνιστό γαλοτύρι, καψάλα με πελτέ 
ντομάτας και ανθότυρο, bresaola μόσχου, 
κεφτεδάκια σπετζοφάι, γίγαντες)

Καβουρμάς μοσχαρίσιος........................6,50€ 
(με αυγά τηγανητά και βραχάκια 
πατάτας)

Απάκι nachos.……………….………...…….....7,00€ 
(με κρέμα γραβιέρας, μαρμελάδα 
ντομάτας, σταμναγκάθι και τραγανά 
κρεμμύδια)

Εξτραβαγκάτζες*

Classic cheeseburger….……………….....8,00€ 
(με pickle sauce, cheddar, μπέικον 
ντομάτα, iceberg, καραμελωμένα 
κρεμμύδια και χειροποίητη BBQ)

PFC burger….……………….……...…….....7,00€ 
(με dijonnaise, σαλάτα coleslaw, 
αγγουράκι τουρσί και coffee BBQ sauce)

Umami burger….………………....…….....8,50€ 
(με umami truffle mayo, κατσικίσιο τυρί, 
καραμελωμένα κρεμμύδια και 
μανιτάρια teriyaki)


