 Kria orektikaמנות קרות

OUZERI

 Psomiלחם
 ....לחם יווני בגריל עם שמן זית ואורגנו 22 /
 ....קולורי (בייגלה יווני) 14 /

 Dakosכריך יווני פתוח
מעושן ,צזיקי ,זוקיני צלוי ושמיר 44 /
 ....סלמון מעושן,
 ....פטריות ,סקורדליה ,ביצה קשה ,ובצל ירוק 38 /
 ....פורל מעושן ,סלט תפוחי אדמה בצל מטוגן ועשבי תיבול 44 /
 ....פילה הרינג בשמן ,חמאה ,בצל לבן ,עגבניות ,מלפפון חמוץ ואורגנו 42 /
 ....חציל קלוי בחומץ ,פטה עיזים ,ביצה קשה ופטרוזיליה 38 /

מזה יווני
Mezze

ירקות וגבינות
Lachanika & Tiria

 ....סלט ביצים בצל ירוק ושמיר 38 /
 ....דולמדס עלי גפן ממולאים באורז ותבלינים 38 /

 ....גבינת פטה עיזים בתנור פלפל פלורינה ,שמן זית ופפריקה 52 /
 ....לביבות פרסה תפוח אדמה ,פטה וקפלוטירי 44 /

 ....גבינת פטה עיזים עם שמן זית ואורגנו 38 /
 ....פאבה קרם אפונה צהובה ,בצל לבן קצוץ ,פטרוזיליה ,שמן זית וזיתים 38 /

 ....צ׳יפס עם רוטב קפלוטירי ופפריקה 38 /
 ....תבשיל חומוס יווני עם פטה ושמן זית 46 /

 ....טירוקפטרי ממרח פלפל קלוי ,פטה וגבינה כחולה 38 /
 ....צזיקי יוגורט ,מלפפונים ,שום ושמיר 38 /

 ....פסולדה תבשיל שעועית ברוטב עגבניות ,בצל ,תרד ,מנגולד ,פטה
ופטרוזיליה 42 /
 ....פילאף אורז שקדים ,עשבי תיבול ,צימוקים וזעפרן 38 /

 ....סקורדליה ממרח שום ,שקדים ושמן זית 38 /
 ....קישואים ועלי חורטה שמן זית ,חומץ יין לבן וזיתים 44 /
 ....סלק אפוי על מלח שמן זית ,חומץ ,סקורדליה ואגוזי לוז 44 /
 ....פלורינה פלפל קלוי עם חומץ יין אדום ,שום ופלפל חריף 42 /
 ....חצילים בחומץ יין אדום שום ופלפל חריף 38 /
 ....מלינזנה חצילים על האש ,שום ,פלפל קלוי ,עגבניות ,פטרוזיליה ובצל לבן 38 /

מזה דגים
Psaria Mezze
 ....פילה הרינג מעושן בצל ירוק ,שמן זית וחומץ 48 /
 ....פורל מעושן תפוח אדמה ,שמיר ,סלרי ,בצל סגול וחומץ יין 48 /
 ....דג נא פיסטוקים קלויים ,זיתים ירוקים ,צלפים ושמן הדרים 48 /

 Koulouriבייגלה יווני
 ....קולורי זיתים 24 /
 ....קולורי עגבניות מיובשות ופטה 28 /
 ....קולורי גבינת קפלוטירי ,עגבניות ,חסה ,בצל ואורגנו טרי 44 /
 ....קולורי בייקון טלה ,סקורדליה ,עגבניות וביצת עין 54 /
 ....קולורי חביתת ירק ,ציזיקי ,עגבנייה וחסה 48 /

 Ellnikes Pitesמאפים יווניים
 ....ספנקופיטה מאפה תרד וגבינות 44 /
 ....טירופיתה מאפה גבינות יווני 44 /
 ....מאפה חצילים פטה ובשמל 42 /
 ....קלצונה תרד ובצל 42 /
 ....קלצונה תבשיל ביצים עגבניות ואורגנו 42 /
 ....מאפה פילו מטוגן פטה ,פלפל שחור ,מוסקט ,אורגנו ודבש 48 /

 Zesta orektikaמנות חמות

 Salateסלטים
 ....סלט דיפורטו מלפפון ,עגבניה ,בצל סגול ,פלפלים ירוקים ,תפוחי
אדמה ,פטה ,צלפים ,זיתים ,בצל ירוק ,אורגנו ושמן זית 62 /
 ....סלט סנטוריני עגבניות ,בצל סגול ,פלפל חריף ,פטרוזיליה ,פילה

 ....תבשיל במיה סלרי ועגבניות 44 /

ביצים Evga
 ....פאבה קרם אפונה צהובה עם ביצים עלומות ,בצל סגול ,פלפל חריף,
אורגנו ושמן זית 56 /
 ....ביצים עלומות מבושלות ביוגורט ,צ׳ילי יבש וחמאת עיזים חומה 54 /
 ....קיאנה מקושקשת יוונית רוטב עגבניות ,בצל ,פטה ,פטרוזיליה ולחם קלוי 56 /
 ....פריטטה של תפוחי אדמה זוקיני וקפלוטירי 74 /
 ....נקניקיות של יורגוס נקניקיות עגל ,ביצי עין מטוגנות ,תפוח אדמה ובצל לבן 74 /

דגים ופירות ים
Psaria & Phalassina
 ....פילה קוד מטוגן עם סקורדליה של תפוח אדמה ושום 68 /
 ....קלמרי מטוגן עשבי תיבול ,קפלוטירי ,אורגנו ולימון 66 /
 ....דג ים בגריל קישואים ,עלי חורטה ,רוטב עשבי תיבול ,דבש ושקדים 98 /
 ....אורזו פירות ים ,עגבניות מיובשות ,מנגולד ואבן יוגורט 88 /

אנשובי ולחם פקסימידי 64 /
 ....סלט עלי תרד עלי חסה ,גבינת עיזים קשה ,אגוזי לוז ,עשבי תיבול,
בצל סגול וויניגרט אגסים 62 /
 ...סלט האלים עלי חסה ,עגבניות מיובשות ,ביצה קשה ,לחם פקסימידי,
פטרוזיליה ,גבינת עיזים ורוטב קרם קפלוטירי 64 /

אוזרי דיל
ארוחה יוונית מיוחדת א-ה 12:00-16:00
12:00הארוחה כוללת לחם יווני ושני מיני מזה לבחירה או מיני
סלט דיפורטו.

בשר Kreatika
 ....סטייק פרגית בגריל סומק ,אורגנו ,רוזמרין ,ירקות צלויים
וסקורדליה 78 /
 ....כריך בשר יווני בריסקט עגל מעושן ,סקורדליה ,פלפל חריף מוחמץ,
חסה ,עגבנייה ובצל סגול 76 /
 ....כבדי עוף ובצלים על קרם פאבה צהובה 64 /
 ....שיפודי סינטה בגריל ,יוגורט ,ירקות מעושנים ,צ׳ילי ואורגנו
בגריל 88 /
 ....יאורטלו בשר טלה קצוץ צלוי על הגריל עם פיתה יוונית ,מנגולד,
עגבניות ,יוגורט ואורגנו 74 /
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קוקטיילים 44 | cocktails

יינות wines

שתייה drinks
אוזו | צ׳יפורו | בירות

AEGEAN NEGRONI ....
ליקר מסטיקה ,חמוציות ,ליקר הדרים ואננס

GREEK 75 ....
אוזו ,סאוור ,ליקר אגסים ,יין מבעבע ,לימון

500ml/250/100

 ....רצינה 88/24............................................... Tsantali /
Halkidiki

194/98/42 ��������������������������������������������������� CHIPURO ....

 ....מוסקופילרו ,סוביניון בלאן 128/34........... Semeli Estate /
Peloponnese

194/98/42 �������������������������������������������������������� OUZO ....
1000ml/500

 ....וילנה 128/34................................................ Boutari /
Santorini

 ....בירה 52/32�����������������������������������������������������TUBORG

 ....נוטיוס 168/42....................................................Gaia /
Santorini

 ....בירה 52/32�����������������������������������������������������MYTHOS

BLOODY MARIA
 ....MARIA
מיץ עגבניות ,צ׳יפורו ,לימון ,טבסקו ,פלפל שחור ,פפריקה
מעושנת ,סלרי ,רוקט ולימון

ZEUS ....
מטקסה ,סאוור ,ליקר תפוז דם ,טריפל סק ,עלי בזיליקום

SMOKEY ATHENS ....
מסטיקה ,מזקל ,ליקר מלון ,סאוור ,חלבון

DIRTY GREEK MARTINI ....
צ׳יפורו ,מרטיני ,זיתי קלמטה

יוון זה לבן

משקאות קלים

 ....מלאגוזיה 168/42................................... Alpha Estate /
Florina

 ....קוקה קולה  /זירו14......................................................
 ....ספרייט  /זירו14..........................................................

 ....אסרטיקו 174/44........................................ Kir Yianni /
( Amyndeonצפון יוון)

 ....תפוזים  /אשכוליות  /לימונדה 14.....................................

 ....מאניטיניה 154.....................................Semeli Estate /
Peloponnese

....
....
....
....

סודה14......................................................................

 ....בלה טרקטר 168........................................ Kir Yianni /
( Amyndeonצפון יוון)

נטיה מים מינרלים28/14................................................

 ....סוביניון בלאן 248.................................. Alpha Estate /
Florina

נביעות מים מינרלים 14.................................................
פררלה מים מינרלים מוגז עדין 28/14................................

משקאות חמים
 ....תה צמחים יווני �������������������������������������������������������14
 ....קפה יווני ��������������������������������������������������������������14
 ....פרפה יווני ��������������������������������������������������������������16
 ....אספרסו �������������������������������������������������������������14/12
 ....מקיאטו������������������������������������������������������������� 14/12
 ....הפוך���������������������������������������������������������������� 16/14
 ....תה �����������������������������������������������������������������������14

 ....אסרטיקו גרנד רזרב 248..................................... Santo /
Santorini

רוזה
 ....רוזה 168/44...................................................... Gaia /
Santorini

אדום
 ....רפסני 148/36............................................. Tsantali /
Halkidiki
 ....אגיורגיטיקו 158/38........................................Boutari /
Santorini

Ouzeri (Greek ουζερί: [uzeˈri]) is a type of Greek tavern which serves ouzo and mezedes

