
ΣΑΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΚΡΥΑ ΚΟΥΖΙΝΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΛΑΤΑ µε ντοµατίνια και ξινοτύρι Κέας σερβιρισµένη σε Κρητική κρίθινη φωλιά

ΔΙΑΛΕΓΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ µε λόζα Κέας, νιφάδες παρµεζάνας και βινεγκρέτ µουστάρδας 
dijon µε τάραγκον

ΑΝΤΡΑΚΛΑ µε αµπελοφάσουλα,καραβιδόψιχα και µους λευκού ταραµά

ΣΠΑΝΑΚΙ ΒΑΒΥ 

µε αχλάδι,κράνµπερις και καρύδια,σε βάση ψητής µποµπότας και δροσερό dressing βασιλικού 

ΜΑΥΡΕΣ ΦΑΚΕΣ ΜΠΕΛΟΥΓΚΑ ΜΕ ΚΑΠΝΙΣΤΗ ΠΕΣΤΡΟΦΑ φρέσκα µυρωδικά, σησαµέλαιο και 
οξύµελι Κρήτης 

ΦΙΛΕΤΑΚΙΑ ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΥ µαριναρισµένα σε χυµό εσπεριδοειδών, µε αλµύρα και παξιµάδι απο 
χαρούπι

ΖΕΣΤΑ ΟΡΕΚΤΙΚΑ

ΦΑΒΑ ΜΕ ΧΤΑΠΟΔΙ µαριναρισµένο σε πέστο βασιλικού και τοµατίνια γλασέ

ΠΡΑΣΣΟΠΙΤΑ µε Τζιώτικα τσίγαρα,σε παραδοσιακό φύλλο κρούστας και σάλτσα  γιαουρτού µε δυόσµο

ΔΕΜΑΤΙ ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ γεµιστό µε κιµά από µοσχάρι γάλακτος,πάνω σε καπνιστή σάλτσα από λευκη 
µελιτζάνα σαντορίνης

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΧΟΡΤΟΠΙΤΑ µε φέτα και χειροποιήτο φύλλο απο το σπίτι

ΤΡΙΧΡΩΜΗ ΚΙΝΟΑ ΜΕ ΓΑΡΙΔΕΣ Σωτέ σε φρέσκα βότανα,κάσιους και λαχανικά πανω σε βάσηξ ψητής 

πολέντας

ΤΑΡΤΑ ΜΕ ΚΟΠΑΝΙΣΤΗ παππαρουνόσπορο,και σάλτσα ρακόµεκλου

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΧΟΡΤΟΠΙΤΑ µε φέτα και χειροποιήτο φύλλο απο το σπίτι

ΧΩΡΙΑΤΙΚΕΣ ΤΗΓΑΝΙΤΕΣ ΠΑΤΑΤΕΣ µε  φρέσκο θυµάρι και τρίµµα απο ξηροτύρι Κέας



ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΑ

ΡΙΖΟΤΟ ΜΕ ΣΟΥΠΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΑΝΙ ΤΗΣ ξύσµα µοσχολέµονου και φρέσκια µατζουράνα

ΚΡΙΘΑΡΟΤΟ ΜΕ ΓΑΡΙΔΕΣ 
και τρίµµα αυγοτάραχου µεσολλογιου

ΦΡΕΣΚΟ ΦΙΛΕΤΟ ΣΟΛΟΜΟΥ µαριναρισµένο σε παντζάρι και µίριν,συνοδεία από κρέµα µαραθόριζας.

ΦΙΛΕΤΟ ΣΦΥΡΙΔΑΣ ΠΟΣΕ 

σε κρέµα κακκαβιάς από πετρόψαρα,αρωµατισµένη µε κρόκο κοζάνης

ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ σιγοµαγειρεµένος σε κόκκινο οινόµελο, µε πουρέ πατάτας 
αρωµατισµένο µε λάδι λευκής τρούφας

ΜΠΙΦΤΕΚΙΑ ΑΠΟ ΝΤΟΠΙΟ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ ΚΙΜΑ µε χωριάτικες τηγανητές πατάτες και σάλτσα ψητής 

πιπεριάς Φλωρίνης

ΣΠΑΛΟΜΠΡΙΖΟΛΑ ΑΠΟ ΜΟΣΧΑΡΙ ΚΕΑΣ στη σχάρα, µε ψητά λαχανικά και bbq σως από "Το Σπίτι"

ΠΑΪΔΑΚΙΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ µαριναρισµένο σε Σπιτική µπάρµπεκιου µπύρας, συνοδεία από τραγανές 
αράβικες πιτούλες και χωριατικες τηγανιτές πατατες

ΚΑΤΣΙΚΟΜΑΚΑΡΟΝΑΔΑ παραδοσιακή συνταγή από “Το Σπίτι”

ΤΑ ΓΛΥΚΑ ΜΑΣ

ΜΟΥΣ ΛΕΥΚΗΣ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ σε βάση µηλόπιτας,µε τραγανό κραµπλ αµυγδάλου

CHEESECAKE γιαουρτιού µε ανθότυρο, µοσχολέµονο και σάλτσα µαυροκέρασο

 ΠΟΡΤΟΚΑΛΟΠΙΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ µε παγωτό καϊµάκι και σάλτσα ελληνικού καφέ

ΧΑΛΒΑΣ ΣΙΜΙΓΔΑΛΕΝΙΟΣ µε επικάλυψη λευκής σοκολάτας και σος µαντταρινιού


