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Με το Μαγειρείο στην καρδιά της Γλυφάδας, το ελληνικό φαγητό, αποκτά το
δικό του σπίτι και προσφέρει κάθε μέρα, μαγειρευτό φαγητό της ώρας.
Όλα μας τα υλικά είναι φρέσκα και διαλεγμένα αποκλειστικά από μικρούς,

5,80€

Γεμιστά ( Τομάτες , Πιπεριές )

5,00€ Ρεβυθάδα Παριανή
5,00€ Φακές

τοπικούς παραγωγούς, ενώ τα κρασιά μας είναι βιολογικά, με σεβασμό στην
παράδοσή μας και τη διαδικασία παραγωγής.
Ζητήστε μας να σας ετοιμάσουμε το οικογενειακό σας τραπέζι και να σας
φτιάξουμε ένα πλήρες, σπιτικό μενού, για εσάς και τους φίλους σας.

ΖΥΜΑΡΙΚΑ
επιλογή απο πένες ή σπαγγέτι

ΨΑΡΙΑ
8,80€ Σολωμός
σχάρας η΄ποσέ

Στο Μαγειρείο, κάθε μέρα έχει γεύση ελληνική!
5,40€ Με φρέσκο μοσχαρίσιο
κιμά
5,00€ Με φρέσκια τομάτα ,
μοτσαρέλλα & βασιλικό

-

Ψάρι ημέρας
σχάρας ή τηγανιτό

*επιλέξτε μία απο τις γαρνιτούρες μας

5,40€ Με φρέσκο σολωμό ,
τομάτα και κρέμα βότκας

OΡΕΚΤΙΚΑ

ΣΑΛΑΤΕΣ

4.00€ Xoρτόπιτα με φέτα

5,40€ Κρητικός ντάκος

με πέστο κάπαρης

4.40€ Κολοκυθοκεφτέδες
με πράσινο κολοκυθάκι, φέτα,
δυόσμο

4.80€ Φρέσκα λαχανικά στη σχάρα
με μαστέλο Χίου, κρέμα
βαλσάμικο, μανιτάρια
πλευρώτους & φρέσκια ρίγανη

4.40€ Τραχανάς
4.50€ Κολοκυθόσουπα
από κόκκινη κολοκύθα
αρωματισμένη με βανίλια

ΤΗΣ ΩΡΑΣ
7,40€ Χοιρινά μπριζολάκια
γάλακτος

με ξυνομυζήθρα

3.80€ Φάβα

ΣΟΥΠΕΣ

5,40€ Με φιλέτο κοτόπουλο ,
μανιτάρια & κρέμα

5,40€ Σαλάτα χωριάτικη σπιτική

ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ & ΦΟΥΡΝΟΣ

5,40€ Σαλάτα ανάμεικτη

7,00€ Moυσακάς ή Παστίτσιο

8,20€ Μπιφτέκι σχάρας

8,40€ Μοσχαράκι κοκκινιστό

7.40€ Συκώτι γάλακτος

με λαχανικά εποχής

5,80€ Σαλάτα ρόκα
ρόκα, iceberg , παρμεζάνα ,
σταφίδες , κουκουνάρι , κρέμα
με ελαιόλαδο & βαλσάμικο
ξύδι

7,00€ Λαχανοντολμάδες
6,80€ Κοτόπουλο à La crème

7,40€ Κοτόπουλο φιλέτο

8.40€ Μπιφτέκι γαλοπούλας

7,00€ Γιουβαρλάκια
7,00€ Κανελόνια

3,00€ Λάχανο καρότο
και ραντίτσιο

5,40€ Λαχανικά στον ατμό
με λαδολέμονο

5,40€ Φιλέτο ξεφλουδισμένης
τομάτας
με αβοκάντο , μαϊντανό &
ανθό αλατιού

210.89.40.263
Φοίβης 17 Γλυφάδα
11:30 - 19:00 | ∆ευτέρα - Σάββατο
*ελάχιστη παραγγελία 7,00€

*επιλέξτε μία απο τις γαρνιτούρες μας

*επιλέξτε μία απο τις γαρνιτούρες μας

ΓΑΡΝΙΤΟΥΡΕΣ

*μερίδα 3,20€

Ρύζι | Πατάτες φούρνου | Φρέσκος σπιτικός πουρές | Χωριάτικες τηγανιτές
πατάτες με τη φλούδα, γλυκιά πάπρικα, αφράλατο & sour cream

ΓΛΥΚΑ ΗΜΕΡΑΣ

ΠΟΤΑ

4,20€ Ραβανί μαστίχας

1,50€ Αναψυκτικά

1,20€

Σπιτικό παγωτό καϊμάκι 200γρ
* ∆ική μας μυστική συνταγή !

1,50€ Μπύρες
4,00€ Κρασιά 0,5lt
3.00€ Ούζο / Τσίπουρο 200ml

