Μενού

Δύο λόγια για το φούρνο μας...
για να ξέρετε και τι τρώτε!
Ο φούρνος MIBRASA είναι παραδοσιακός φούρνος
με ξυλοκάρβουνο Ισπανίας. Είναι κατασκευασμένος
με τέτοιο τρόπο, ώστε να ελέγχεται με απόλυτη
ακρίβεια την κυκλοφορία του αέρα (μέσα στον
φούρνο), για τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.
Η ιδιαιτερότητα του φούρνου είναι η ξεχωριστή
μυρωδιά καπνιστού που προσδίδει, θωρακίζοντας
παράλληλα τα αρώματα και τις γεύσεις των προιόντων.
Καλή απόλαυση...

Ορεκτικά
Κουβέρ 1,90€
Ζυμωτό ψωμί στο ξυλόφουρνο με
αρωματικό ελαιόλαδο, χοντρό αλάτι και κρέμα τυριού

Ψητό Πορτομπέλο με τραγανό μπέικον,
ζαμπόν και cream cheese 7,20
Steak Rolls* με λαχανικά και σως ψητού
αρωματισμένη με balsamico 8,80
Ποικιλία από επιλεγμένα λουκάνικα Μεσογείου
(Iberico, Italian, Greek) με γεύσεις μουστάρδας 7,80
Κολοκυθάκια τηγανητά με ντιπ δυόσμου 5,20
Φρεσκοκομμένες τηγανητές πατάτες 3,50
Quesadilla με μοσχαρίσια φιλετάκια,
πιπεριές και μοτσαρέλα 7,80
Ανοιχτή Πίτα με Γύρο* από μαριναρισμένη
πανσέτα σε BBQ και γιαουρτλού πάπρικας 6,80
Ασιατικές Φλογέρες με πικάντικο κιμά
γαλοπούλας, λαχανικά και μαγιονέζα με τσίλι 5,80
Χλωροτύρι Σαγανάκι με σάλτσα ντομάτας
αρωματισμένη με τσίπουρο 6,80
Μπιφτεκάκια στον Ξυλόφουρνο με ούζο,
φέτα, δυόσμο και σπιτική σάλτσα βασιλικού 5,80
Τυρολουκουμάδες* με κυκλαδίτικα τυριά και
μαρμελάδα φράουλας 6,50
Τηγανιά με Χοιρινές Μπουκίτσες Λαιμού,
πιπεριές, ταλαγάνι Μεσσηνίας και σάλτσα ψητού 6,20
Απάκι Κρήτης με Μοσχοφίλερο, άγρια ρίγανη
και τυροκαυτερή 6,80
Μοσχαρίσια Φιλετάκια στο τηγάνι με

μανιτάρια, Ασύρτικο και λεμονοθύμαρο à la crème 7,80

Σαλάτες
Ταϊλανδέζικη σαλάτα με μοσχαρίσια φιλετάκια και τσίλιτζίντζερ βινεγκρέτ 9,80
Σαλάτα του Καίσαρα με καρδιές μαρουλιών με κοτόπουλο σχάρας,
παρμεζάνα, καλαμπόκι,κρουτόν και σάλτσα του Καίσαρα 8,80
Σαλάτα με σπανάκι,ρόκα και βαλεριάνα, ψητό κατσικίσιο
τυρί, πορτοκάλι, ρόδια και βινεγκρέτ καρυδιού 9,00
Σαλάτα με κινόα, σάλτσα pico de gallo και
μαριναρισμένο κοτόπουλο σχάρας σε μουστάρδα και μέλι 8,80
Χωριάτικη σαλάτα
με κρητικά παξιμάδια, αρωματικά βότανα και κρίταμο 8,20
Σαλάτα Coleslaw με ψιλοκομμένο λάχανο, καρότο
και μαγιονέζα με μουστάρδα και lime 5,80

Burgers
American Burger 11,80
από 3 κοπές BLACK ANGUS
με τσένταρ, μπέικον και μαγιονέζα τρούφας
Greek Burger 11,50
μους φέτας, σάλτσα ντομάτας,
μαρούλι, ντομάτα, μπιφτέκι, onion rings, αγγουράκι κορνισόν
Italian Burger 11,80
μαγιονέζα βασιλικού, ντομάτα,
ρόκα, μπιφτέκι, μοτσαρέλα, προσούτο
Texas burger 12,30
BBQ σως, μαρούλι, ντομάτα, μπιφτέκι, onion rings, TABASCO, τυρί
προβολόνε, μπέικον και ψητά μανιτάρια στο πλάι

Κυρίως
Κοντοσούβλι με χοιρινό ή κοτόπουλο
σε πολίτικη μαρινάδα και πατάτες με κρέμα
καρμπονάρας 9,90
Πανσετάκια στον ξυλόφουρνο σε κορεάτικη
μαρινάδα και ψητές baby πατάτες 9,90
Χοιρινή σταβλίσια μπριζόλα (500γρ.)
με μαύρη μπύρα και δεντρολίβανο 14,80
Φιλέτο κοτόπουλου σε μουστάρδα και μέλι
με πράσινο ρύζι 10,00
Spare ribs (χοιρινά παϊδάκια) σε ασιατική
μαρινάδα αρωματισμένη με bourbon 9,80
Πικάνια (300γρ.) με τσιμιτσούρι και πουρέ πατάτας 16,00
Rib-eye steak BLACK ANGUS Ουρουγουάης
(350γρ.) με cachaca και μυρωδικά 25,00

T-bone steak Γάλακτος (400-500γρ.)
με ποικιλία σαλτσών, λαχανικά και πατάτες 24,00
Στηθοπλευρά (Flank steak) BLACK ANGUS Ουρουγουάης (300γρ.)
με καπνιστή barbecue και παλαιωμένο whiskey 18,80
Μπιφτέκια Γαλοπούλας με σως μουστάρδας
και baby πατάτες 11,90
Μοσχαρίσιο Κότσι με πουρέ πατάτας 16,00
Συκώτι από μοσχαράκι γάλακτος με ελαιόλαδο, χοντρό αλάτι,
θυμάρι, baby πατάτες και πουρέ μάνγκο 11,80
Μοσχαρίσια Σπαλομπριζόλα (600γρ.) με
φρέσκιες τηγανητές πατάτες 16,80

Επιδόρπια
Σπασμένο μιλφέιγ με παγωτό βανίλια-σοκολάτα,
κρεμ-μπρουλέ, σφολιάτα και σως καραμέλα 6,80
Αμερικάνικο cheese cake με πραλίνα φουντουκιού 5,90
Σοκολατόπιτα με διπλή στρώση σοκολάτας,
παγωτό και καραμελωμένους ξηρούς καρπούς 6,20
Όλα τα γλυκά παρασκευάζονται στο χώρο μας και καταψύχονται αμέσως

