
4,80€

6,10€

Σαλάτα Πράσινη Ανάµικτη   
φρεσκοµαζεµένη από τα παρτέρια µας, µε 
φλοίδες γραβιέρας

Ντοµατοσαλάτα ντοµατίνια 
παραδοσιακής ποικιλίας, µε µους κανιστής 
µελιτζάνας και ξινοµυζήθρα

Το Καφασάκι του Περιβολιού
µε στικς πιπεριά, αγγούρι, καρότο, ντιπ 
γιαούρτι µε µυρωδικά, ελιές
 και τσιπς αραβικής πίτας

Σαλάτα από Φρέσκα Φασολάκια 
µε Κοτόπουλο ελευθέρας βοσκής 
µε κολοκυθάκια, καρότο και ντρέσινγκ 
γλυκειάς µουστάρδας

∆ροσερή Οσπριοσαλάτα µε 
αγγούρι

Μωσαικό

Καραµελωµένα φρούτα της εποχής 
µε crumble αµυγδάλου

Μαλεµπί µε ροδόνερο

Γιαούρτι µε γλυκό κουταλιού ή µέλι

Παγωτό από βουβαλίσιο γάλα
κρέµα, σοκολάτα, φράουλα

Υποβρύχιο µαστίχα

6,80€

6,30€

5,10€

7,50€

6,20€

3,00€

6,00€

3,50€

3,00€

3,20€

1,20€

6,80€

8,50€

11,00€

6,00€

Λαδερό Ηµέρας

                                 
Ζυµαρικά (στριφτάρια)
µε σάλτσα ηµέρας 
ή ζητήστε µια απλή σάλτσα ντοµάτας

Φιλέτο κοτόπουλο σχάρας                                                        
µαριναρισµένο σε µυρωδικά, µε 
συνοδευτικό ηµέρας

Γύρος Χειροποίητος από
µοσχάρι ελευθέρας βοσκής
Με τσάτνεϋ ντοµάτας και πέστο µαϊντανού

Μπιφτέκι στη σχάρα
από Grassfed µοσχάρι µε συνοδευτικό 
ηµέρας

Παιδική µερίδα µπιφτέκι 
µε στριφτάρια

8,30€

11,20€

Βιολογική Λεµονάδα Εψα

Βιολογική Πορτοκαλάδα Εψα

Γκαζόζα Εψα

Ξινό Νερό Φλωρίνης

Κεφίρ νερού µε τζίντζερ

Τζίντζερεηλ (Λεµόνι ή πορτοκάλι)

Μπύρα απαστερίωτη Χίος (330ml.)

Βιος 5 ∆ηµητριακών (330ml.)      

Μπύρα Έζα Lager / Pilsener ( 500ml )

Μπύρα Μάµµος ( 500ml )  

Μηλίτης (500ml) 

Corfu Amorosa WEISS (500ml)

Κέικ Ηµέρας

Το καλάθι του Περιβολιού
προζυµένιες φέτες ψωµιού και φρυγανιές 
χαρουπιού, µε βιολογικό 
φυστικοβούτυρο-κακάο, σπιτική µαρµελάδα 
εποχής, µους αγνού βούτυρου και ελιές 
περιβολίσιες

Παρφαί γιαούρτι µε σπιτική 
granola 
σταφίδες, καρύδια, νιφάδες βρώµης ψηµένες 
µε µέλι

Αυγοφέτες Γλυκές
µε  καραµελωµένη µαύρη ζάχαρη και κρέµα 
γιαουρτιού

Τηγανίτα µπανάνας
από βρώµη, µε µέλι/καρύδι ή 
φυστικοβούτυρο/κακάο

Καγιανάς
παραδοσιακή συνταγή µε σάλτσα
ντοµάτας αυγά και φέτα

Αυγά µάτια µε πανσέτα
σε προζυµένιο ψωµί
 
Οµελέτα µε µυρωδικά

Αυγά χτυπητά  µε βούτυρο και 
τραγανό µπέηκον
µε τσιγαριστά άγρια χόρτα, µανιτάρια

Γαλοτύρι Σπιτικό µε ελιές 
µαριναρισµένες

Ντάκος Περιβολίσιος
µε φρέσκια ντοµάτα, γαλοτύρι και κάπαρη
       
Μελιτζανοσαλάτα µε καπνιστές 
µελιτζάνες, ταχίνι και σκόρδο ψηµένο

Τυροκαυτερή µε ντακάκι κρίθινο και ελιές

Γραβιέρα Κρήτης µε µέλι και 
καβουρντισµένο σουσάµι

Φάβα Σχοινούσας
µε ψητό κρεµµύδι και τηγανητή κάππαρη
 

Τηγανόψωµο
Με λιαστή ντοµάτα και παλαιωµένη φέτα 

Σαγανάκι Περιβολίσιο µε βότανα

Παραδοσιακή πίτα ηµέρας      
µε φύλλο που ανοίγεται καθηµερινά την 
κουζίνα µας

Πεπερονάτα
Τηγανιά µε πιπεριές Φλωρίνης και κρεµµύδια σε 
βαλσαµικό ξύδι

Πατατοκεφτέδες Περιβολίσιοι                                             
µε γιαούρτι στραγγιστό και γλυκιά σάλτσα 
πιπεριάς
                                      
Λουκάνικο µοσχαρίσιο / πρόβειο                  
από κρέας ελευθέρας βοσκής, µε τσιπς τορτίγιας  
και σπιτική σάλτσα µπάρµπεκιου

Κρύα Ορεκτικά

Ζεστά Ορεκτικά

2,60€

3,00€

3,20€

3,00€

3,60€

3,20€

3,20€

3,20€

5,90€

4,40€

6,90€

4,20€
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