
Ψωμί  1,50€ ανά άτομο

Κρύα Ορεκτικά 

*Χούμους   12,00 €
Πουρές Ρεβυθιών με ταχίνι και ελαιόλαδο

Έξτρα: Kουκουνάρι 1,00 € ή σωτέ κρέας 2,00 €

*Μουτάμπαλ   12,00 €
Πουρές ψητής μελιτζάνας με ταχίνι, ρόδι και ελαιόλαδο

Nτολμαδάκια Λιβανέζικα   13,00 €
Ντολμαδάκια με ρύζι, ντομάτα, μαϊντανό, κρεμμύδι και δυόσμο

με σως λαδολέμονου. Σερβίρονται κρύα

Σαλάτες

*Ταμπουλέ    12,00 €
Λιβανέζικη σαλάτα με ψιλοκομμένο μαϊντανό, ντομάτα, κρεμμύδι και πλιγούρι

Φατούς   12,00 €
Ανάμεικτη σαλάτα με μαρούλι, ρόκα, ντομάτα, ραπανάκι, αγγούρι, φύλλα μέντας,

αρωματισμένη με σουμάκ, τραγανό ψωμί και σως λαδολέμονου

Σαλάτα Kινόα   16,00 €
Κινόα, κυβάκια φέτας, ντομάτα, μαύρες ελιές, κρεμμύδια, μαϊντανός, αγγούρια, 

μέντα, λευκό ξύδι, ελαιόλαδο και σάλτσα λεμονιού

(*) Προτεινόμενο από τον chef του εστιατορίου



Ζεστά Ορεκτικά

*Pας Ασφούρ   18,00 €  
Σωτέ φιλέτο κρέας με μανιτάρια, κουκουνάρι σε σπιτική σάλτσα λεμονιού.

Φτερούγες κοτόπουλου Οριεντάλ (6 τεμ.)   12,00 €  
Τηγανιτές φτερούγιες κοτόπουλου με σκόρδο, κόλιανδρο, σε φέτες πατάτας

και σως λεμονιού

*Φαλάφελ  (5 τεμ.)    16,00 €  
Κροκέτες από ξερά ρεβύθια, λιβανέζικα μπαχαρικά, σκόρδο και κόλιανδρο

Σερβίρονται με σως ταχίνι

Κίμπε  (4 τεμ.)   12,00 €
“Φωλιές” από μοσχάρι και πλιγούρι, με γέμιση από κιμά, κρεμμύδι και κουκουνάρι

Ρακακάτ  (4 τεμ.)   12,00 €
Ρολά με διάφορα τυριά και φρέσκα αρωματικά βότανα

*Λαχματζούν   15,00 € 
Πίτα στο φούρνο με κιμά και ντομάτα

*Γαρίδες Οσμαλίε (4 τεμ.)    18,00 €  
Τηγανιτές γαρίδες τυλιγμένες σε φύλλο κανταϊφιού, σερβιρισμένες με γλυκόξυνη σάλτσα

Τηγανιτές Πατάτες     5,00 €
Φρεσκοκομμένες τηγανιτές πατάτες 

Ρύζι οριεντάλ    10,00 €
Ρύζι με κιμά, σερβιρισμένο με τηγανιτούς ανάμεικτους ξηρούς καρπούς και σως οριεντάλ

 

(*) Προτεινόμενο από τον chef του εστιατορίου



Στη σχάρα

*Σίς Ταούκ   25,00 €
Σουβλάκια από μαριναρισμένο φιλέτο κοτόπουλου, με σάλτσα σκόρδου

Λάχεμ Μέσουϊ   28,00 €
Σουβλάκια από μαριναρισμένο μοσχαρίσιο φιλέτο

Κεμπάπ Nargile  24,00 €
Σουβλάκια από αρνίσιο κιμά, με κρεμμύδι και μαϊντανό

Κεμπάπ Κοτόπουλου  25,00 €
Σουβλάκια από κιμά κοτόπουλου

*Μίξ Γκρίλ   30,00 €
Συνδυασμός από Σις Ταούκ, Κεμπάπ και Λάχεμ Μέσουϊ, σερβιρισμένα σε σως σκόρδου

Κεμπάπ με γιαούρτι  25,00 €  
Kεμπάπ από αρνίσιο κιμά με κρεμμύδι και μαϊντανό 

σερβιρισμένα με γιαούρτι και αραβική πίτα

*Oριεντάλ πιπεράτο φιλέτο μοσχάρι (250 γρ.)   30,00 €
Μοσχαρίσιο φιλέτο ψημένο κατ’ επιλογή σας

Σερβίρεται με σπιτική σάλτσα πιπεριού και τηγανιτές πατάτες

Κεμπάπ Όρφαλι    25,00 €  
Καυτερό κεμπάπ, σερβιρισμένο με ψημένη ντομάτα και καυτερή πιπεριά

Προτάσεις του Σεφ

Παϊδάκια ψητά (400gr.)   35,00 €  
Τέσσερα μαριναρισμένα παϊδάκια αρνίσια, με φρέσκιες τηγανιτές πατάτες

και οριεντάλ σπιτική σως σκόρδου με πράσινη πιπεριά

*Μοσχαρίσιο φιλέτο Nargile    29,00 € 
Λεπτές φέτες τηγανητού μοσχαρίσιου φιλέτου σωταρισμένο 

με σως σκόρδου και λεμονιού, 
σερβιρισμένες με ψιλοκομμένες τραγανές τηγανιτές πατάτες

Ψητές γαρίδες (Κing Prawns) (4 τεμ.)    34,00 €  
Ψητές γαρίδες σερβιρισμένες με φρέσκιες τηγανιτές πατάτες και dip σως ταρτάρ

*Λαυράκι με ανατολίτικη σως (230 γρ.)    30,00 € 
Λαυράκι φιλέτο σερβιρισμένο με άσπρο ρύζι, ανατολίτικη σως, κόλιανδρο, ντομάτα, 

σκόρδο, φρέσκο βασιλικό και ελαιόλαδο

(*) Προτεινόμενο από τον chef του εστιατορίου                        Καυτερό



Παιδικό Μενού

Μπουκιές κοτόπουλου πανέ   12,00 € 
Φιλετάκια κοτόπουλου πανέ, σερβιρισμένα με φρέσκιες τηγανιτές πατάτες

Μπουκιές ψαριού   12,00 €
Φιλετάκια ψαριού πανέ με φρέσκιες τηγανιτές πατάτες

Επιδόρπια

Πιατέλα από φρέσκα φρούτα    10,00 € 
Φρέσκα φρούτα εποχής

Μοχαλαμπίγιε   8,00 €
Κρέμα με ανθόνερο, μαστίχα, φέτες μπανάνας, φράουλες και τριμμένο φυστίκι 

*Σουφλέ σοκολάτας   10,00 € 
Ζεστό σουφλέ σοκολάτας σερβιρισμένο πάνω σε κρέμα βανίλιας

και παγωτό φυστίκι

*Knefé τυρί   12,00 € 
Φύλλο κανταϊφιού με γέμιση τυριού και σιρόπι

Σερβίρεται ζεστό

Μπάλα παγωτού    3,00 € 
Σοκολάτα, βανίλια, φυστίκι ή φράουλα

(*) Προτεινόμενο από τον chef του εστιατορίου

 

TΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΝΤΥΠΑ ΔΕΛΤΙΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΣΗ 

ΔΙΠΛΑ ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ

ΣΤΙΣ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 

ΗΤΟΙ ΣΕΡΒΙΣ 13%, ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ 0,5%  Φ.Π.Α 13%  ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ 23 %.

ΣΤΙΣ ΣΑΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΦΑΓΗΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ (ΟΞΥΤΗΣ 0-2%), ΗΛΙΕΛΑΙΟ ΣΤΑ ΤΗΓΑΝIΤΑ

Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ

ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ  (ΑΠΟΔΕΙΞΗ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ)

ΑΓΟΡAΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: MARTINHO GOMES


