CHARCOAL
steak - bar

ΣΑΛΑΤΕΣ

ΠΡΑΣΙΝΗ SUPERFOODS
(πολύχρωμη κινόα, ντοματίνια,
ραπανάκι, ρόδι, δυόσμο και
βινεγκρέτ μαστίχας)

6,00€

ΑΝΑΜΕΙΚΤΑ ΦΥΛΛΩΜΑΤΑ
(ντοματίνια, καραμελωμένοι ξηροί
καρποί, καπνιστή πανσέτα και
βινεγκρέτ εσπεριδοειδών)

6,50€

5,50€
ΠΑΝΤΖΑΡΙ
(ρόκα, σπανάκι, κόκκινο μαρούλι
φιλέτο πορτοκάλι, καρύδια, κατσικίσιο
τυρί, βινεγκρέτ μελιού με βαλσάμικο ξύδι)
COLESLAW
(λάχανο, καρότο, μαϊντανό δεμένα
με πλούσια μαγιονέζα)

4,50€

6,50€
ICEBERG ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ
(iceberg, ραντίτσιο, καρότο,
ντοματίνια,παρμεζάνα, κρουτόνς,
φρεσκοτηγανισμένες μπουκιές κοτόπουλο
δεμένα με πλούσια βινεγκρέτ
μουσταρδομαγιονέζας)

ΟΡΕΚΤΙΚΑ

ΤΥΡ-ΛΟΓΙΑ ΣΑΓΑΝΑΚΙ
(γκούντα, καπνιστό τυρί και μανούρι,
συνοδευόμενα με τσάτνεϊ πιπεριάς)

4,50€

ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ ΑΝΑΜΕΙΚΤΑ
5,50€
(φρέσκα μανιτάρια σωτέ, αρωματισμένα
με βούτυρο, κρεμμυδάκι φρέσκο, θυμάρι και
σκόρδο)
ΤΑΡΤΑ ΤΥΡΙΩΝ
6,50€
(χειροποίητη τάρτα με κατσικίσιο
τυρί, γκούντα, καπνιστό κίτρινο τυρί, διάφορες
πιπεριές, συνοδευόμενη με μαρμελάδα από
ντοματίνια)
ΚΕΦΤΕΔΑΚΙΑ ΤΗΓΑΝΗΤΑ ΜΕ ΚΡΟΥΣΤΑ
6,00€
(πάνω σε γιαούρτι λουσμένα με σάλτσα
ντομάτας και φρεσκοψημένες πιτούλες)
ΨΗΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ
5,00€
(ολόκληρα λαχανικά ψημένα στα
κάρβουνα, συνοδευόμενα με αρωματισμένο
γιαούρτι και ελαιόλαδο μυρωδικών με σκόρδο)
ONION RINGS
4,50€
(Τηγανησμένες ροδέλες κρεμμυδιών,
συνοδευόμενες με αρωματισμένη μαγιονέζα)
ΠΑΤΑΤΕΣ BABY
4,50€
(σοταρισμένες με φρέσκο βούτυρο, θυμάρι
και φρέσκο κρεμμύδι)
ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ
3,50€
(φρεσκοτηγανισμένες πατάτες με τη φλούδα
τους, αρωματισμένες με φρέσκα μυρωδικά και
χειροποίητη σως BBQ)
ΖΕΣΤΗ ΠΑΤΑΤΟΣΑΛΑΤΑ
3,50€
(φρεσκοτηγανισμένες πατάτες με τη φλούδα
τους, μαγιονέζα, λάχανο, καρότο, αγγουράκι
τουρσί, κρεμμύδι φρέσκο και μουστάρδα)

ΡΙΖΟΤΑ

ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ
(μανιτάρια, φρέσκο κρεμμυδάκι και
λάδι τρούφας)

6,00€

7,50€
ΜΟΣΧΑΡΙ ΤΑΛΙΑΤΑ
(καρότο, μανιτάρια, φρέσκο κρεμμυδάκι
μαϊντανός και μοσχαρίσια ταλιάτα)
6,50€
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ
(πολύχρωμες πιπεριές, κοτόπουλο και σαφράν)

BURGERS

JUST BURGER
7,00€
(250 γρ από μοσχαρίσιο κιμά,
αγγουρομαγιονέζα, λιωμένο cheddar, iceberg
και χειροποίητη σως μπάρμπεκιου, συνοδευόμενο
από πατάτες τηγανητές)
8,00€
TEXAS BURGER
(250 γρ από μοσχαρίσιο κιμά,
αγγουρομαγιονέζα, λιωμένο cheddar, iceberg,
μπέικον, καραμελωμένα κρεμμύδια και
χειροποίητη σως μπάρμπεκιου, συνοδευόμενο
από πατάτες τηγανητές)
9,50€
PULLED BURGER
(ξεψαχνισμένα μοσχαρίσια πλευρά,
αγγουρομαγιονέζα, coleslow, cheddar,
onion rings και χειροποίητη σως μπάρμπεκιου,
συνοδευόμενο από πατάτες τηγανητές)
6,00€
CHICKEN BURGER
(μπούτι κοτόπουλου, μουσταρδομαγιονέζα,
iceberg, λιωμένο cheddar, συνοδευόμενο από
πατάτες τηγανητές)
9,00€
BULL EYE BURGER
(250 γρ από μοσχαρίσιο κιμά
αγγουρομαγιονέζα, λιωμένο cheddar, iceberg,
μπέικον, καραμελωμένα κρεμμύδια, αυγό μάτι
και χειροποίητη σως μπάρμπεκιου, συνοδευμένο
από πατάτες τηγανητές)

ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΑ

ΜΠΟΥΤΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ
6,50€
(φιλεταρισμένο μπούτι με πατάτες
τηγανητές συνοδευόμενο από αρωματισμένη
μουστάρδα)
ΑΝΑΜΕΙΚΤΑ ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ ΣΧΑΡΑΣ
7,00€
(λουκάνικα στα κάρβουνα συνοδευόμενα με
ζεστή πατατοσαλάτα)
7,00€
ΤΗΓΑΝΙΑ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ
(χοιρινό, λουκάνικο, πιπεριές, μανιτάρια
και κρεμμύδι)
8,00€
ΧΟΙΡΙΝΗ ΠΑΝΣΕΤΑ
(αργοψημένη καπνιστή πανσέτα
συνοδευόμενη με πατάτες τηγανητές και
χειροποίητη σως μπάρμπεκιου)
8,00€
ΧΟΙΡΙΝΟ ΣΟΥΒΛΙΣΤΟ
(~500γρ χοιρινός λαιμός περασμένος στη
σούβλα με κρεμμύδι, ντομάτα, πιπεριές
συνοδευόμενος από πατάτες τηγανιτές
και χειροποίητη σως μπάρμπεκιου)
9,50€
ΧΟΙΡΙΝΗ ΠΑΝΣΕΤΟΜΠΡΙΖΟΛΑ
(~600γρ συνοδευόμενη με πατάτες
τηγανητές και χειροποίητη σως μπάρμπεκιου)
6,50€
ΧΟΙΡΙΝΑ RIBS
(καραμελωμένα χοιρινά πλευρά συνοδευόμενα
με πατάτες τηγανητές και χειροποίητη σως
μπάρμπεκιου)

BEEF STEAKS

RIBS (σιδηρόδρομος)
(~500γρ κοπή από τα πλευρά)

15,00€

RIBEYE
(~350 γρ κοπή από το κέντρο της
σπαλομπριζόλας χωρίς το κόκκαλο)

15,00€

RIB STEAK
(~700 γρ κοπή σπαλομπριζόλα
με κόκκαλο)

16,00€

T-BONE
(~700 κοπή κόντρα με φιλέτο)

19,00€

BRAZILIAN PICANHA STEAK
(~350 γρ angus beef
κοπή από το καπάκι του κιλότου)

18,00€

35,00€/kg
TOMAHAWK STEAK
(+1000γρ για 2 - 4 άτομα
σπαλομπριζόλα με κόκκαλο γαλλικής κοπής)

Όλα τα steaks μπορούν να συνοδευτούν με
λαχανικά σχάρας, πατάτες τηγανητές,
πατάτες baby ή αρωματισμένο πουρέ πατάτας.

ΓΛΥΚΑ

LEMON TART
(τάρτα με κρέμα λεμονιού)

5,50€

5,50€
PEANUT BUTTER CRUMBLE
(βάση από τριμμένο μπισκότο, κρέμα
φυστικοβούτηρου, πραλίνα φουντουκιού,
πασπαλισμένο με κροκάν)
5,50€
CHOCO LAVA CAKE
(ρευστό κέικ σοκολάτας με παγωτό πάνω
σε crumble μπισκότου)

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ

COCA-COLA

2,50€

COCA-COLA ZERO

2,50€

SPRITE

2,50€

FANTA ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ

2,50€

FANTA ΛΕΜΟΝΙ

2,50€

SCHWEPPES SODA

2,50€

SCHWEPPES TONIC

2,50€

SCHWEPPES SODA LEMON

2,50€

SCHWEPPES PINK GRAPEFRUIT

2,50€

XYMOI

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ

2,50€

ΒΥΣΣΙΝΟ

2,50€

ANAMΕIKTΟΣ

2,50€

ΜΠΥΡΕΣ
KAISER 330 ml

3,00€

MYTHOS 330 ml

3,00€

ΜΑΡΜΙΤΑ

4,50€

GUINNESS

5,00€

DRAUGHT BEER
CARLSBERG 330ml

3,00€

CARLSBERG 500ml

4,50€

WHISKY
FAMOUS GROUSE

6,00€

TULLAMORE

6,00€

JIM BEAM

6,00€

SOUTHERN COMFORT

6,00€

JACK DANIEL’S

8,00€

GLENFIDDICH 12 Y.O.

8,00€

VODKA
6,00€

SERKOVA

GIN
6,00€

BEEFEATER

RUM
HAVANA CLUB

6,00€

TEQUILA
JOSE CUERVO

6,00€

APERITIFS
APEROL

6,00€

JÄGERMEISTER

6,00€

CAMPARI BITTER

6,00€

ΚΡΑΣΙΑ

ΑΦΡΩΔΕΙΣ ΟΙΝΟΙ
BIANCO NERO ROSE

5,00€

BIANCO NERO WHITE

5,00€

ΡΟΖΕ
ΚΤΗΜΑ ΚΥΡ-ΓΙΑΝΝΗ: Παράγκα

4,00€

19€
25€

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ: Domaine Merlot
ΟΡΕΙΝΟΙ ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΛΑΛΙΚΟΥ: Variété

4,00€

19€

ΟΙΝΟΓΕΝΕΣΙΣ: Φεγγίτες

4,00€

19€

ΛΕΥΚΑ
23€

ΚΤΗΜΑ ΒΙΒΛΙΑ ΧΩΡΑ
ΚΤΗΜΑ ΚΥΡ-ΓΙΑΝΝΗ: Παράγκα

4,00€

19€
22€

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ: Αμέθυστος Fume’
ΚΤΗΜΑ ΠΑΥΛΙΔΗ: Thema

23€

ΟΙΝΟΓΕΝΕΣΙΣ: Τhyrsus

23€

ΟΡΕΙΝΟΙ ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΛΑΛΙΚΟΥ: Joker

4,00€

18€

6,00€

27€

4,00€

20€

ΕΡΥΘΡΟΣ
ΚΤΗΜΑ ΒΙΒΛΙΑ ΧΩΡΑ

50€

ΚΤΗΜΑ ΒΙΒΛΙΑ ΧΩΡΑ: Όβηλος
ΚΤΗΜΑ ΚΥΡ-ΓΙΑΝΝΗ: Παράγκα
ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ: Julia Αγιωργίτικο

25€

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ: Julia Merlot

25€

ΚΤΗΜΑ ΠΑΥΛΙΔΗ: Thema

25€

KTHMA TEXNH OINOY: Τέχνη Αλυπίας

25€

ΟΙΝΟΓΕΝΕΣΙΣ: Φεγγίτες

23€

REAL SANGRIA

4,00€

ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΑ

Οι πελάτες που έχουν αλλεργία ή δυσανεξία σε αλλεργιογόνα
συστατικά τροφίμων να ζητούν από το προσωπικό να τους
ενημερώνει αναλυτικά για όλα τα συστατικά που περιέχονται
στα προϊόντα μας.
Ο κατάλογος των ουσιών και προϊόντων στα τρόφιμα, λόγω της
αλλεργιογόνους δράσης τους περιλαμβάνονται στις παρακάτω
14 ουσίες και προϊόντα, ΣΥΜΦΩΝΑ με τον κανονισμό (ΕΕ)
1169/2011 και την εγκύκλιο του ΕΦΕΤ 20303/22-12-2014.

1. Δημητριακά που περιέχουν γλουτένη,
2. Καρκινοειδή (θαλασσινά με κέλυφος, π.χ. καβούρια,
γαρίδες, αστακοί) και προϊόντα τους,
3. Αυγά και προϊόντα με βάση τα αυγά,
4. Ψάρια και προϊόντα με βάση τα ψάρια,
5. Αραχίδες (αράπικα φιστίκια) και προϊόντα με
βάση τις αραχίδες,
6. Σόγια και προϊόντα με βάση τη σόγια,
7. Γάλα και προϊόντα με βάση το γάλα,
8. Καρποί με κέλυφος (π.χ. αμύγδαλα, φουντούκια,
καρύδια, κάσιους κλπ.),
9. Σέλινο και προϊόντα με βάση το σέλινο,
10. Σινάπι και προϊόντα με βάση το σινάπι,
11. Σπόροι σησαμιού και προϊόντα με βάση τους
σπόρους σησαμιού,
12. Διοξείδιο του Θείου (SO2) και θειώδεις ενώσεις,
13. Λούπινο και προϊόντα με βάση το λούπινο,
14. Μαλάκια και προϊόντα με βάση τα μαλάκια.

Αγορανομικός υπεύθυνος: Πιπερόπουλος Αναστάσιος

Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται
Δημοτικός Φόρος 0,5% και ΦΠΑ 24%
Το κατάστημα υποχρεούται να διαθέτει έντυπα
δελτία σε ειδική θήκη δίπλα
στην έξοδο για τη διατύπωση οποιασδήποτε
διαμαρτυρίας.
Σας ευχαριστούμε!

