MENU
ΟΡΕΚΤΙΚΑ
ΠΡΑΣΟΚΙΜΑΔΟΠΙΤΑ με χειροποίητα φύλλα - €6.00
Με λαχανικά από το κήπο μας και φέτα τυρί

ΧΟΡΤΟΠΙΤΑ με χειροποίητα φύλλα - €5.00
Με φέτα τυρί και λαχανικά από τη φάρμα μας

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΣΥΒΡΑΣΗ - €6.00
Μελιτζάνες στο φούρνο με σάλτσα τομάτας, φέτα & ρίγανη

ΑΦΡΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ ΤΥΡΟΚΡΟΚΕΤΕΣ (ΤΕΜ)- €1.00
Χειροποίητες με μαλακά τυριά

ΦΕΤΑ ΦΑΚΕΛΩΜΕΝΗ - €6.00

ΠΗΛΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ
ΧΟΡΤΑ ΤΣΙΓΑΡΙΣΤΑ ΜΕ ΑΥΓΑ ΜΑΤΙΑ - 8.00
Πηλιορείτικο φαγητό, με λαχανικά εποχής και ντόπια αυγά

ΣΠΕΝΤΖΟΦΑΙ ΠΗΛΙΟΡΕΙΤΙΚΟ - €9.00
Πηλιορείτικο φαγητό με λουκάνικα και πιπεριές

ΠΡΟΒΕΙΟ ΚΟΚΚΙΝΙΣΤΟ - €11.00
Συνοδεύεται με χωριάτικα ζυμαρικά και τριμμένη ξινομυζήθρα

ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΑ ΜΑΓΟΥΛΑ ΣΤΗ ΓΑΣΤΡΑ - €14.00
Συνοδεύονται με τραχανότο με μανιτάρια

ΚΟΚΟΡΑΣ ΚΟΚΚΙΝΙΣΤΟ ΚΡΑΣΑΤΟΣ - €10.00

Φέτα τυλιχτή σε φύλλο, με ανθόμελο και φιστίκι Αιγίνης

Συνοδεύεται με παραδοσιακές χυλοπίτες

ΦΑΒΑ - €6.00

ΚΕΦΤΕΔΑΚΙΑ ΚΟΚΚΙΝΙΣΤΑ - €10.00

Με καραμελωμένα κρεμμύδια, πάπρικα και καβουρδισμένο
κουκουνάρι

ΧΟΙΡΙΝΗ ΤΗΓΑΝΙΑ ΜΕ ΚΡΕΜΜΥΔΙ, ΠΙΠΕΡΙΕΣ & ΦΕΤΑ ΤΥΡΙ - €10.00

ΤΥΡΟΚΑΥΤΕΡΗ - €5.00

Συνοδεύεται με πατάτες τηγανητές

Με φέτα τυρί, πιπεριές κόκκινες, σκόρδο & καπνιστή πάπρικα

ΜΕΛΙΤΖΑΝΟΣΑΛΑΤΑ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ - €5.00
Με καπνιστές ψητές μελιτζάνες, πιπεριές κόκκινες & σκόρδο

Συνοδεύονται με ζυμαρικά

ΧΟΡΤΑ ΤΣΙΓΑΡΙΣΤΑ ΜΕ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΚΑ ΦΑΣΟΛΙΑ - €7.00
Με λαχανικά εποχής από το Αγρόκτημα Καραΐσκου

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΤΖΑΤΖΙΚΙ - €5.00
Με στραγγιστό γιαούρτι, αγγούρι και σκόρδο

ΣΤΗ ΣΧΑΡΑ

ΨΩΜΙ - €1.00
Συνοδεύεται με μαριναρισμένες ελιές Πηλίου

ΣΟΥΠΑ ΗΜΕΡΑΣ

ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ ΓΕΜΙΣΤΟ ΜΠΙΦΤΕΚΙ - €12.00
Με καπνιστό τυρί, συνοδεύεται με στραγγιστό γιαούρτι και πατάτες

ΦΙΛΕΤΟ ΜΟΣΧΟΥ ΜΕ ΣΑΛΤΣΑ ΚΡΑΣΙΟΥ - €22.00
Συνοδεύεται με ψητά λαχανικά

ΚΟΛΟΚΥΘΟΣΟΥΠΑ ΒΕΛΟΥΤΕ - €7.00
Με κίτρινες κολοκύθες από τη φάρμα μας

ΤΡΑΧΑΝΟΣΟΥΠΑ - €9.00
Με ξινό τραχανά, τομάτα, λουκάνικα, φέτα τυρί και πάπρικα

ΤΥΡΙΑ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΓΑΛΟΤΥΡΙ - €6.00
Κρεμώδες τυρί με γάλα, γιαούρτι και φέτα τυρί

ΤΑΛΑΓΑΝΙ ΚΑΠΝΙΣΤO ΣΤΗ ΣΧΑΡΑ - €7.00
Με μαρμελάδα πράσινης τομάτας

ΦΕΤΑ ΑΙΓΟΠΡΟΒΕΙΑ Π.Ο.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - €4.00

ΣΑΛΑΤΕΣ
ΣΑΛΑΤΑ «ΠΗΛΙΟ» - €7.00
Με χοντροκομμένα λαχανικά, καβουρδισμένα καρύδια,
ξινόμηλα και σάλτσα από πετιμέζι φιρικιού

ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΑ ΜΠΡΙΖΟΛΑ 500gr - €17.00
Συνοδεύεται με πατάτες τηγανητές

ΑΡΝΙΣΙΑ ΠΑΪΔΑΚΙΑ ΜΕ ΡΙΓΑΝΗ —€12.00
Συνοδεύονται με πατάτες τηγανητές

ΜΑΡΙΝΑΡΙΣΜΕΝΑ ΧΟΙΡΙΝΑ ΜΠΡΙΖΟΛΑΚΙΑ ΛΑΙΜΟΥ - €11.00
Σε αρωματική σάλτσα μουστάρδας, συνοδεύονται με πατάτες τηγανητές

ΜΑΡΙΝΑΡΙΣΜΕΝΗ ΧΟΙΡΙΝΗ ΜΠΡΙΖΟΛΑ ΜΕ ΒΟΤΑΝΑ ΠΗΛΙΟΥ - €10.00
Συνοδεύεται με πατάτες τηγανητές

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΦΙΛΕΤΟ ΜΠΟΥΤΙ - €10.00
Μαριναρισμένο με βότανα Πηλίου, συνοδεύεται με πατάτες τηγανητές

ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ - €8.00
Συνοδεύεται με πατάτες τηγανητές και μουστάρδα

ΖΥΜΑΡΙΚΑ

ΣΑΛΑΤΑ «ΕΞΟΧΗ» - €8.00

ΛΙΓΚΟΥΙΝΙ ΜΕ ΨΙΛΟΚΟΜΜΕΝΑ ΦΙΛΕΤΑΚΙΑ ΜΟΣΧΟΥ,
ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΑΛΤΣΑ ΠΑΡΜΕΖΑΝΑΣ - €13.00

Με χοντροκομμένα λαχανικά , τηγανητό μπέικον, παρμεζάνα,
κρουτόν και σάλτσα μουστάρδας

ΧΩΡΙΑΤΙΚΑ ΖΥΜΑΡΙΚΑ - €9.00

ΧΕΙΜΩΝΙΑΤΙΚΗ ΣΑΛΑΤΑ - €8.00
Με χοντροκομμένα λαχανικά, ρόδι, σουσάμι, τηγανητό
χαλούμι και γλυκόξινη σάλτσα ψητού κρεμμυδιού

ΣΑΛΑΤΑ «ΑΓΡΟΥ» - €8.00
Με χοντροκομμένα λαχανικά, γραβιέρα, τοματίνια, μανιτάρια,
σπιτικά κρουτόν και σάλτσα μελιού

ΧΩΡΙΑΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - €7.00
Με τομάτα, αγγούρι, πιπεριές, κρεμμύδι, φέτα & μαϊντανό

ΣΑΛΑΤΑ ΜΕ ΒΡΑΣΤΟ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ - €6.00
Με κουνουπίδι από την φάρμα μας

Με σάλτσα τομάτας, κρεμμύδι, κάπαρη, κασέρι και λιαστή τομάτα

