ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΝΟΥ
Το μενού της παρέας είναι απεριόριστο !

Η φέτα είναι Ελληνική Π.Ο.Π.
Για τις σαλάτες μας χρησιμοποιούμε έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Σητείας &
τηγανίζουμε σε ηλιέλαιο. Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν Δημ. Φόρο, service & ΦΠΑ
Τα προϊόντα με την ένδειξη * είναι βαθιάς κατάψυξης
Το κατάστημα υποχρεούται να διαθέτει κυτίο παραπόνων με έντυπα φύλλα
διαμαρτυρίας θεωρημένα από την Αρμόδια Περιφέρεια (Τμήμα Τουρισμού)
σε εμφανές σημείο στην είσοδο του καταστήματος
Σε περίπτωση που είστε αλλεργικοί σε κάποιο συστατικό παρακαλούμε
ενημερώστε το σερβιτόρο σας.
Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ
ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ)
Αγορανομικός υπεύθυνος: Αντώνης Σταύρου
Feta cheese is Greek product P.O.P.
For the salads we use extra olive oil from Sitia Crete.
All prices include municipal taxes, service &VAT.
Products with the indication * is deep freezing
The restaurant is obliged to provide complaint forms in a special location near the entrance
Le restaurant traits feuilles de protestation obligatoires pour les clients dans une position
spéciale à côté de la sortie.
Das gaststätte hat Pflicht Protest Blätter für kunden zu sonderstellung neben dem Ausgang.
If you are allergic to any ingredient, please, inform our waiter.
CONSUMER IS NOT OBLIGED TO PAY IF THE NOTICE OF PAYMENT
HAS NOT BEEN RECEIVED (RECEIPT-INVOICE)
Market regulations responsible: Antonis Stavrou

Φρυγανιστό ψωμάκι με Σητειακές ελιές & θυμάρι
Toaster bread with olives from Sitia & thyme
Σαλάτα Καστελόριζο / Kastelorizo salad
Μελιτζάνα καρότσα Πολίτικη καπνιστή
Smoked aubergine traditional salad Politiki
Γόπα ψητή / Grilled bogue
Μύδια αχνιστά Πολίτικα
Steamed mussels
Λιγκουίνι με καβούρι
Linguine with crab
Πορτοκαλόπιτα
Orange pie
Ρακί ή κρασί / Raki or wine

Τιμή 20€ το άτομο
Price 20€ per person
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΑΣ:
Βραγχιοκάλυμμα σφυρίδας στη σχάρα με λαχανικά 5€
Grilled sea bream cheek with vegetables 5€
Γαριδάκι με τη σέσουλα / Small shrimps in scoop 4€
Τηγανιτό καλαμάρι / Fried squid 5 €
Σαρδέλα σχάρας / Grilled sardines 3€
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΤΑ:
Μπύρα (μπουκάλι) 1€ / Beer (bottle) 1€
Εμφιαλωμένο κρασί Καστελόριζο 750ml 8€ / φιάλη
Kastelorizo bottled wine 750ml 8€ / bottle
Ημίγλυκο κρασί 750ml / Semi-sweet wine 750ml 1,5€

