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(1) babaganoush: πουρές καπνιστής µελιτζάνας, λεµόνι, λάδι, µυρουδικά 
(2) hummus bi tahina: αναποφλοίωτα αλεσµένα ρεβύθια µε ταχίνι
χυµό λεµονιού, ελαιόλαδο, σκόρδο, σουµάκ, αγριοκύµινο, µυρουδικά 
(3) tom sauer: ξινολάχανο άγριας ζύµωσης  µε σελινόριζα
(4) ali nazik: αλεσµένη καπνιστή µελιτζάνα µε γιαούρτι, σκόρδο 
αγριοκύµινο, αλάτι, πουλ µπιµπέρ 
(5) hummus αβοκάντο: αναποφλοίωτα αλεσµένα ρεβύθια µε ταχίνι
πουρέ αβοκάντο, τριµµένο καρύδι, αγριοκύµινο, µυρουδικά 
(6) madame piperine: σάλτσα µε πελτέ καυτερής πιπεριάς, µπαχαρικά, ελιές

χειροποίητη ζύµη µε κόκορα κρασάτο & mozzarella
προτείνεται µε χειροποίητο tom sauer   & καρύδι

χειροποίητη ζύµη ολικής αλέσης µε συριακό
ανθότυρο παραγωγής µας µε µπαχαρικά
ντοµάτα, πιπεριά Φλωρίνης & µαυροσούσαµο

λαχματζούνια (τυλιχτά)

αλμυρά

feyrouz
λεπτή χειροποίητη ζύµη ψηµένη µε
µοσχαρίσιο κιµά & µείγµα µυρουδικών
προτείνεται µε χειροποίητη babaganoush
γιαούρτι & σαλάτα feyrouz µε µολάσσα ροδιού

λαχμανικών (v)
λεπτή χειροποίητη ζύµη ολ . αλέσης, ψηµένη
µε µείγµα από οκτώ (8) λαχανικά & µυρουδικά
προτείνεται µε hummus bi tahina
ταµπουλέ & σαλάτα feyrouz

ζάαταρ το αγριοθύμαρο της Συρίας (v)
λεπτή προζυµένια χειροποίητη ζύµη ολ. αλέσης
ψηµένη µε manouche από µπαχαρικά
µυρουδικά & ξηρούς καρπούς
προτείνεται µε hummus bi tahina  & σαλάτα feyrouz
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το μαγειρευτό
ρύζι βοσπόρου
basmati µε βουτυρωµένα ρεβίθια, ψιλοκοµµένο στήθος
και µπούτι κοτόπουλου κατσαρόλας µε κάρυ και κανέλα
προτείνεται µε γιαούρτι και madame piperine

πεϊνιρλί (πίντε)

κούσμπασι
χειροποίητη ζύµη µε χοιρινό φιλεταρισµένο
ψηµένο µε µπαχαρικά, πουρέ καπνιστής µελιτζάνας
mozzarella & δεντρολίβανο

roostic

πεϊνιρλί κοτόπουλο
χειροποίητη ζύµη µε κοτόπουλο κατσαρόλας
κάρυ, κανέλα, κασέρι, edam & mozzarella

πεϊνιρλί με σουτζούκι
χειροποίητη ζύµη µε αρµένικο µοσχαρίσιο σουτζούκι
ντοµάτα, κασέρι, edam & mozzarella

πεϊνιρλί με παστρουμά
χειροποίητη ζύµη µε γέµιση από µοσχαρίσιο
παστουρµά, ντοµάτα, κασέρι, edam & mozzarella

χορτοφαγικές πίτες
σούρκι

ναζίκ μπαϊλντί (διασκευή ιμάμ μπαϊλντί)
χειροποίητη ζύµη ολικής αλέσης µε πιπεράτο
µείγµα από µελιτζάνες, φακές, ρεβίθια
αγριοκύµινο & ξερό κόλιανδρο
προτείνεται µε χειροποίητη αλί ναζίκ

βούτα φασολάκι
χειροποίητη ζύµη ολικής αλέσης µε τσερκέζικη
σαλάτα από φρέσκα φασολάκια ψηµένα µε φέτα
σουµάκ & αγριοθύµαρο

σαλάτες
πολύχρωμη feyrouz (v)
λευκό και κόκκινο λάχανο, µαρούλι, καρότο
πιπεριά Φλωρίνης, µυρουδικά & µολάσσα ροδιού
συνοδεύεται από χειροποίητη babaganoush

ταμπουλέ Αντιοχείας
πλιγούρι ζυµωµένο στο χέρι µε µπαχαρικά 
µυρουδικά & µολάσσα ροδιού
συνοδεύεται από γιαούρτι

ανάμεικτη σαλάτα
ταµπουλέ στη βάση µε πολύχρωµη σαλάτα
συνοδεύεται από γιαούρτι & babaganoush

ακροβασία (v)
χειροποίητη ζύµη ολικής αλέσης µε παντζάρι
µπρόκολο, κουνουπίδι, λιαστή ντοµάτα & κάπαρη
σερβίρεται µε hummus αβοκάντο  & καρύδια 

φτόιρ (φατάιρ) (v)
χειροποίητη ζύµη ολικής αλέσης µε λιβανέζικη
πιπεράτη γέµιση από σπανάκι, χόρτα εποχής
κόκκινη πιπεριά & σουµάκ
σερβίρεται µε hummus bi tahina

σούπες
μαχλούτα η ανάκατη
κόκκινη φακή µε µαραθόριζα, κολοκύθα, σπιτικό ζωµό
κοτόπουλου & φρεσκοκαβουρντισµένο αγριοκύµινο

συριάνα (v)
συριανό κολοκύθι µε αγριοθύµαρο Συρίας
µαγειρεµένο µε λιαστή ντοµάτα & φινόκιο

γιαϋλά
γιαουρτόσουπα µε ρύζι, σπιτικό ζωµό
κοτόπουλου & τσιγαρισµένο δυόσµο

μπορντούρα (v)
παντζαρόσουπα, ξινόµηλο, καρότο, τζίντζερ & πορτοκάλι

ισπαχάν (v)
σπανάκι, σέσκουλα, ρεβύθι, φακές και νεράτζι

χαντροφωλιά
χειροποίητη προζυµένια φωλιά ολ. αλέσης
µε φασόλια χάντρες, ψηµένα µε αλοιφή
φουρνιστής κολοκύθας και ξινόµηλου
προτείνεται µε τυρί Σαν Μιχάλη

προζυμένιες φωλιές

φωλιά ελ κόπα
χειροποίητη προζυµένια φωλιά ολ. αλέσης
µε καπνιστό χοιρινό λαιµό, σπανάκι & manouche 

χειροποίητη προζυµένια φωλιά ολ. αλέσης µε
µοσχάρι κοκκινιστό, πουρέ καπνιστής µελιτζάνας
& µπαχάρι ροδιού feyrouz

φωλιά του σουλτάνου (χουνγκιάρ μπεγιεντί)
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ασουρές (v)
µε σπασµένο σιτάρι, αποξηραµένα & φρέσκα φρούτα
µπαχαρικά, ξηρούς καρπούς και πετιµέζι ροδιού

κρέμες Ανατολής

γλυκά ταψιού
μπακλαβάς pistacce
από yufka  µε καβουρντισµένο φυστίκι Αιγίνης
εσπεριδοειδή και βούτυρο clarifié

μπακλαβάς vegan (v)
από yufka  µε φαγόπυρο, καβουρντισµένο
φυστίκι Αιγίνης, ελαιόλαδο και γάλα καρύδας

μπακλαβάς amandine
από yufka  ψηµένο µε αµυγδαλόκρεµα, χαρουπάλευρο
κονιάκ και καβουρντισµένο µαραθόσπορο

σαρμάδες feyrouz
από φρέσκο καταΐφι µε χαρουποµερέντα
παραγωγής µας και γέµιση από φρέσκα αµύγδαλα

κιουνεφέ
από φρέσκο καταΐφι, φρέσκια µυζήθρα Κρήτης
αιγοπρόβεια γραβιέρα Ταϋγέτου, σιρόπι µελιού
από ρείκι και κουµαριά
+ παγωτό καϊµάκι µε σαλέπι by maraboo

καζάν ντιπί
µε αγελαδινό και κατσικίσιο γάλα
κρούστα από ζαχαροκάλαµο και καραµέλα γάλακτος

ραβανί
µε σκληρό σιµιγδάλι, µαστίχα, σιρόπι πορτοκαλιού
και γέµιση από χοσάφι  παραγωγής µας

σεκέρ παρέ
από ψιλό σιµιγδάλι µε µαστίχα και κρέµα µε
τσαλαφούτι µανούρι και καβουρντισµένα φουντούκια

καζάν γκιμπί
µε αγελαδινό και κατσικίσιο γάλα, βελανιδάλευρο
παραγωγής µας και καραµελωµένα φουντούκια

σερμπέτια μυριστικά
κουρκουμάδα
µε εσπεριδοειδή, σουµάκ
τσάι του βουνού, χαµοµήλι και λουίζα

ασμάρα
µε ιβίσκο, φρεσκοτριµµένο µοσχοκάρυδο και µαστίχα

(1) yufka: χειροποίητο φύλλο παραγωγής του feyrouz
(2) χοσάφι: είδος µαρµελάδας µε φρέσκα φρούτα & µπαχαρικά
(3) σερµπέτια µυριστικά: χλιαρά ροφήµατα µε βάση φρούτα
µπαχαρικά και βότανα.
(4) καφές ibrik: µε την τεχνική στο µπρίκι και σε χαµηλή φωτιά
µε δόση οκτώ (8) γραµµαρίων φρεσκοαλεσµένου καφέ

καφές ibrik
feyrouz

μονοποικιλιακός 
φρεσκοαλεσµένος καφές µοναδικής προέλευσης

arabien
χαρµάνι feyrouz µε φρεσκοτριµµένο κάρδαµο

pistaccia
µε ξηρούς καρπούς, µπαχαρικά
κι έντονες νότες από µαστίχα και µαχλέπι

χαρµάνι από Κολοµβία, Βραζιλία, Ινδία
καβουρντίζεται αποκλειστικά για το Feyrouz
και σερβίρεται µόνο εδώ 

τρούφες
μπάρα καμπάκα

τζεζεριέ (v)

αϊβάδες (v)

µε βάση φουρνιστή κολοκύθα, σταφίδες
κόκκινο κρασί και µέλι

µε ελάχιστα µαγειρεµένο καρότο, ξηρούς 
καρπούς, πετιµέζι από µούρα και ινδοκάρυδο

µε κυδώνι, χουρµάδες, ξηρούς καρπούς
κανέλα και γαρύφαλο

μουχαλεμπί
µε γάλα, ριζάλευρο, σταφίδες, αµύγδαλα
ροδόνερο και τριµµένη καρύδα

ρυζόγαλο
µε γάλα, ρύζι basmati, κανέλα Κεϋλάνης
ξύσµα από µοσχολέµονο και πορτοκάλι

χαλβάς (v)
µε καβουρντισµένο σιµιγδάλι, φουντούκια, σταφίδες
αποξηραµένα βερίκοκα και σιρόπι πορτοκαλιού
σερβίρεται µε χοσάφι  κολοκύθας
+ σορµπέ ταχινιού µε καβουρντισµένο φουντούκι
   by maraboo

βερμπένα λεβάντε
µε φρέσκια λουίζα, τσάι του βουνού
χαµοµήλι και θυµαρίσιο µέλι

µε περγαµόντο
τσάι αλά Τούρκα (τύπου Κεϋλάνης)

(1)

(1)

(1)

(4)

(3)

(2)

(2)

+1.00€
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1.80€
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2.00€

2.00€
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2.50€

2.30€

3.00€

2.80€

3.80€

3.80€

3.60€

3.60€

3.60€

4.80€

+2.20€

1.60€

3.20€

γλυκά
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Όλα τα γλυκά ταψιού προτείνονται
µε παγωτό καϊµάκι µε σαλέπι  

+2.20€



λευκός (125 ml)
ΡΟΔΙΤΗΣ
Σαντοµέρι, Αχαΐα | Sant’ Or Οινοποιητική | Ροδίτης | 13 % vol | 2019
Ο οικισµός Σαντοµέρι, βρίσκεται στη “σκιά” του επιβλητικού όρους Σκόλλις (δυτική Αχαϊα). Η περιοχή πήρε τ’ όνοµά της, 
από έναν Γάλλο φρούραρχο που ονοµαζόταν Nicola de Santomer και στρατοπέδευσε εκεί, το 1273. Ο Παναγιώτης 
∆ηµητρόπουλος (Sant’ Or Οινοποιητική) µε σεβασµό στη φύση, δίνει έµφαση στην πρώτη ύλη και ακολουθεί 
βιοδυναµικές µεθόδους καλλιέργειας και οινοποίησης, µε πιστοποίηση Demeter. Προτείνουµε το Ροδίτη χαµηλής 
στρεµµατικής απόδοσης, µε έντονη βοτανικότητα, αρώµατα εσπεριδοειδών και πράσινων µήλων. Μέτρια ένταση στο 
στόµα, µε στοιχεία εσπεριδοειδών, αχλαδιού, χαµοµηλιού κι επίγευση µε νότες λευκού πιπεριού.
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κρασιά

4.80€

ερυθρός (125 ml)
NEMEA
Νεµέα, Κορινθία Οινοποιείο Αθανασίου | Αγιωργίτικο | 13.5 % vol | 2018
Η ερυθρή ποικιλία αµπέλου Αγιωργίτικο, πήρε το όνοµά της από τον “Άγιο Γεώργιο”, όπως λεγόταν δηλαδή παλαιότερα, 
η περιοχή της Νεµέας. Τόπος ιστορικός από την αρχαιότητα για το κρασί που παρήγαγε, συνδεδεµένος µε τον µύθο του 
Ηρακλή. Το Οινοποιείο Αθανασίου βρίσκεται στην καρδιά της οινικής ζώνης της Νεµέας και παράγει κρασιά από 
αµπελώνες χαµηλής στρεµµατικής απόδοσης, βιολογικά καλλιεργηµένους. Προτείνουµε ένα νεαρό Αγιωργίτικο, µε 
τυπικά αρώµατα βύσσινου και κερασιού να συµπληρώνονται από µαρµελάδα φράουλας. Μέτριο σώµα, µε ζωηρή 
οξύτητα, στρογγυλές τανίνες και απολαυστικό τελείωµα γλυκών µπαχαρικών.

4.80€

επιδόρπιος (75 ml)
ΛΙΑΣΤΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΑΤΗΣ
Αγριά, Ζάκυνθος Οινοποιείο Οινόλπη | Αυγουστιάτης | 14 % vol | 2019
Η Ζάκυνθος έχει µεγάλη οινική παράδοση και αυτό φαίνεται από τα ιστορικά αρχεία που καταγράφονταν από τους 
Ενετούς. Κάθε οικογένεια παρήγαγε το κρασί της και το νησί ήταν παράλληλα λιµάνι ανεφοδιασµού, για τα πλοία που 
ταξίδευαν στη Μεσόγειο. Προτείνουµε την κατεξοχήν ερυθρή ποικιλία της, τον Αυγουστιάτη, µε λιάσιµο για 2 
εβδοµάδες, σε ελαφρά επιδόρπια εκδοχή (11gr/l υπολειµµατικά σάκχαρα, 4,60 οξύτητα). Χρώµα βαθύ ρουµπινί, µε 
καφέ ανταύγιες και όµορφα αρώµατα σταφίδας, δαµάσκηνου, γαρύφαλλου και κακάου. Μέτριο σώµα, µέτρια οξύτητα, 
γεύση ώριµων µαύρων φρούτων, µαύρης σοκολάτας, επίγευση µε νότες γλυκού κουταλιού πορτοκάλι.

5.80€

Επιλογή κρασιών & κείµενα
∆ηµήτρης Κούµανης, Heteroclito bar a vin



έζα pilsner 
pilsner | 330ml

Aγορανοµικός υπεύθυνος:
Ανδρέας Κιλτσικσής
Στις τιµές συµπεριλαµβάνεται ΦΠΑ

Απαγορεύεται η κατανάλωση
οινοπνευµατώδων ποτών

κάτω των 17 ετών

αναψυκτικά μπύρες
2.30€

fisher
lager | 330ml

1.80€

erdinger
weissbier | 330ml

4.20€

marea
double ale | 330ml

4.40€

jasmine
IPA | 330ml

5.00€

νερό
ιόλη | 500ml

0.50€

σόδα
λουξ | 250ml

1.00€

γκαζόζα
λουξ | 250ml

1.20€

λεμονίτα
λουξ | 250ml

1.20€

πορτοκαλάδα
λουξ | 250ml

1.20€

coca cola
250ml

1.20€

ξυνόνερο Φλώρινας
250ml

1.80€

αναψυκτικά
& μπύρες
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χειροποίητες αλοιφές

παντοπωλείο

hummus bi tahina
αναποφλοίωτα αλεσµένα ρεβύθια µε
ταχίνι, χυµό λεµονιού, ελαιόλαδο, σκόρδο
σουµάκ, αγριοκύµινο & µυρουδικά
Feyrouz | 200g

hummus παντζαριού
αναποφλοίωτα αλεσµένα ρεβύθια µε
ταχίνι, παντζάρι, σελινόριζα, ελαιόλαδο
αγριοκύµινο, κολοκυθόσπορο & ρεζενέ
Feyrouz | 200g

muhammara
πελτές πιπεριάς µε µπαχαρικά, ελαιόλαδο
καρύδι, µολάσσα ροδιού, πουλ µπιµπέρ
αλάτι & καβουρντισµένο αγριοκύµινο
Feyrouz | 200g
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dapnis and chloe

ali nazik
αλεσµένη καπνιστή µελιτζάνα µε γιαούρτι
σκόρδο, αγριοκύµινο, αλάτι & πουλ µπιµπέρ
Feyrouz | 200g

tunisian priest
πουρές καρότου, µολάσα ροδιού, πορτοκάλι
τζίντζερ, µέλι, πορτοκαλοπίπερο, τσίλι
φουντούκι & καπνιστό µπούκοβο
Feyrouz | 200g

μπαχαρικά
carum
αγριοκύµινο φρεσκοκαβουρντισµένο σε σκόνη
Feyrouz | 20g

za’atar
αποξηραµένα φύλλα από
το αγριοθύµαρο της Συρίας
Feyrouz | 20g

manouche
µείγµα από δεκατέσσερα µπαχαρικά
ξηρούς καρπούς, και βότανα µε βασιλιά
το αγριοθύµαρο, σε ελαιόλαδο
Feyrouz | 115g

άνθη θυμαριού
από θυµάρι που όταν ανθίζει
συλλέγονται τα άνθη του
Daphnis and Chloe | 14g

7.20€

καπνιστό μπούκοβο
από καυτερές και γλυκιές πιπεριές που
καλλιεργούνται και ωριµάζουν στην Αλµωπία
Daphnis and Chloe | 50g

7.20€

μαραθόσπορος
σπόροι µάραθου που καλλιεργούνται
και συλλέγονται στη Βόρεια Εύβοια
Daphnis and Chloe | 55g

7.20€

rooby
ξύδι ροδιού
από 100% χυµό ροδιού φυσικής ωρίµανσης
αφιλτράριστο, ωµό και χωρίς παστερίωση
rooby | 200 ml

6.50€

μολάσσα ροδιού
χειροποίητο πετιµέζι από ποικιλία ροδιού
µε γλυκιά και φρουτώδη επίγευση
rooby | 200 ml

8.50€

χυμός ροδιού
100% φυσικός χυµός από ρόδι
που καλλιεργείται και παράγεται
στους πρόποδες του Παρνασσού
rooby | 250 ml

3.20€

kumillio
μαρμελάδα σύκο
από σύκα Κύµης και από µαύρα σύκα
µε φυσικά συντηρητικά, ζάχαρη
& φυσικό χυµό λεµονιού
kumillio | 270 ml

6.20€

συκόμελο
απόσταγµα ξερού σύκου µε αρµπαρόριζα
φυσικό γλυκαντικό µε καταγωγή από την Ανατολή
kumillio | 135 ml

5.30€

γλυκό κουταλιού σύκο
ολόκληρα σύκα Κύµης µε σιροπιασµένο
αµύγδαλο, γαρύφαλλο & φυσικό χυµό λεµονιού
kumillio | 350 ml

5.80€



LEVANTINE
STREET FOOD
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(1) babaganoush: πουρές καπνιστής µελιτζάνας, λεµόνι, λάδι, µυρουδικά 
(2) hummus bi tahina: αναποφλοίωτα αλεσµένα ρεβύθια µε ταχίνι
χυµό λεµονιού, ελαιόλαδο, σκόρδο, σουµάκ, αγριοκύµινο, µυρουδικά 
(3) tom sauer: ξινολάχανο άγριας ζύµωσης  µε σελινόριζα
(4) ali nazik: αλεσµένη καπνιστή µελιτζάνα µε γιαούρτι, σκόρδο 
αγριοκύµινο, αλάτι, πουλ µπιµπέρ 
(5) hummus αβοκάντο: αναποφλοίωτα αλεσµένα ρεβύθια µε ταχίνι
πουρέ αβοκάντο, τριµµένο καρύδι, αγριοκύµινο, µυρουδικά 
(6) madame piperine: σάλτσα µε πελτέ καυτερής πιπεριάς, µπαχαρικά, ελιές

χειροποίητη ζύµη µε κόκορα κρασάτο & mozzarella
προτείνεται µε χειροποίητο tom sauer   & καρύδι

χειροποίητη ζύµη ολικής αλέσης µε συριακό
ανθότυρο παραγωγής µας µε µπαχαρικά
ντοµάτα, πιπεριά Φλωρίνης & µαυροσούσαµο

λαχματζούνια (τυλιχτά)

feyrouz
λεπτή χειροποίητη ζύµη ψηµένη µε
µοσχαρίσιο κιµά & µείγµα µυρουδικών
προτείνεται µε χειροποίητη babaganoush
γιαούρτι & σαλάτα feyrouz µε µολάσσα ροδιού

λαχμανικών (v)
λεπτή χειροποίητη ζύµη ολ. αλέσης, ψηµένη
µε µείγµα από οκτώ (8) λαχανικά & µυρουδικά
προτείνεται µε hummus bi tahina
ταµπουλέ & σαλάτα feyrouz

ζάαταρ το αγριοθύμαρο της Συρίας (v)
λεπτή προζυµένια χειροποίητη ζύµη ολ. αλέσης
ψηµένη µε manouche από µπαχαρικά
µυρουδικά & ξηρούς καρπούς
προτείνεται µε hummus bi tahina  & σαλάτα feyrouz

το μαγειρευτό
ρύζι βοσπόρου
basmati µε βουτυρωµένα ρεβίθια, ψιλοκοµµένο στήθος
και µπούτι κοτόπουλου κατσαρόλας µε κάρυ και κανέλα
προτείνεται µε γιαούρτι και madame piperine

πεϊνιρλί (πίντε)

κούσμπασι
χειροποίητη ζύµη µε χοιρινό φιλεταρισµένο
ψηµένο µε µπαχαρικά, πουρέ καπνιστής µελιτζάνας
mozzarella & δεντρολίβανο

roostic

πεϊνιρλί κοτόπουλο
χειροποίητη ζύµη µε κοτόπουλο κατσαρόλας
κάρυ, κανέλα, κασέρι, edam & mozzarella

πεϊνιρλί με σουτζούκι
χειροποίητη ζύµη µε αρµένικο µοσχαρίσιο σουτζούκι
ντοµάτα, κασέρι, edam & mozzarella

πεϊνιρλί με παστρουμά
χειροποίητη ζύµη µε γέµιση από µοσχαρίσιο
παστουρµά, ντοµάτα, κασέρι, edam & mozzarella

χορτοφαγικές πίτες
σούρκι

ναζίκ μπαϊλντί (διασκευή ιμάμ μπαϊλντί)
χειροποίητη ζύµη ολικής αλέσης µε πιπεράτο
µείγµα από µελιτζάνες, φακές, ρεβίθια
αγριοκύµινο & ξερό κόλιανδρο
προτείνεται µε χειροποίητη αλί ναζίκ

βούτα φασολάκι
χειροποίητη ζύµη ολικής αλέσης µε τσερκέζικη
σαλάτα από φρέσκα φασολάκια ψηµένα µε φέτα
σουµάκ & αγριοθύµαρο

σαλάτες
πολύχρωμη feyrouz (v)
λευκό και κόκκινο λάχανο, µαρούλι, καρότο
πιπεριά Φλωρίνης, µυρουδικά & µολάσσα ροδιού
συνοδεύεται από χειροποίητη babaganoush

ταμπουλέ Αντιοχείας
πλιγούρι ζυµωµένο στο χέρι µε µπαχαρικά 
µυρουδικά & µολάσσα ροδιού
συνοδεύεται από γιαούρτι

ανάμεικτη σαλάτα
ταµπουλέ στη βάση µε πολύχρωµη σαλάτα
συνοδεύεται από γιαούρτι & babaganoush

ακροβασία (v)
χειροποίητη ζύµη ολικής αλέσης µε παντζάρι
µπρόκολο, κουνουπίδι, λιαστή ντοµάτα & κάπαρη
σερβίρεται µε hummus αβοκάντο  & καρύδια 

φτόιρ (φατάιρ) (v)
χειροποίητη ζύµη ολικής αλέσης µε λιβανέζικη
πιπεράτη γέµιση από σπανάκι, χόρτα εποχής
κόκκινη πιπεριά & σουµάκ
σερβίρεται µε hummus bi tahina

σούπες
μαχλούτα η ανάκατη
κόκκινη φακή µε µαραθόριζα, κολοκύθα, σπιτικό ζωµό
κοτόπουλου & φρεσκοκαβουρντισµένο αγριοκύµινο

συριάνα (v)
συριανό κολοκύθι µε αγριοθύµαρο Συρίας
µαγειρεµένο µε λιαστή ντοµάτα & φινόκιο

γιαϋλά
γιαουρτόσουπα µε ρύζι, σπιτικό ζωµό
κοτόπουλου & τσιγαρισµένο δυόσµο

μπορντούρα (v)
παντζαρόσουπα, ξινόµηλο, καρότο, τζίντζερ & πορτοκάλι

ισπαχάν (v)
σπανάκι, σέσκουλα, ρεβύθι, φακές και νεράτζι

χαντροφωλιά
χειροποίητη προζυµένια φωλιά ολ. αλέσης
µε φασόλια χάντρες, ψηµένα µε αλοιφή
φουρνιστής κολοκύθας και ξινόµηλου
προτείνεται µε τυρί Σαν Μιχάλη

προζυμένιες φωλιές

φωλιά ελ κόπα
χειροποίητη προζυµένια φωλιά ολ. αλέσης
µε καπνιστό χοιρινό λαιµό, σπανάκι & manouche 

χειροποίητη προζυµένια φωλιά ολ. αλέσης µε
µοσχάρι κοκκινιστό, πουρέ καπνιστής µελιτζάνας
& µπαχάρι ροδιού feyrouz

φωλιά του σουλτάνου (χουνγκιάρ μπεγιεντί)

3.30€

3.00€

3.00€

3.20€

3.20€

3.00€

3.00€

3.00€

2.30€

2.30€

2.30€

2.30€

2.30€

2.00€

2.80€

3.80€

3.50€

4.30€

2.30€

2.30€

3.00€

3.00€

3.00€

3.00€

3.20€

(1)

(2)

(2)

(1)

(1)

(2)

(4)

(5)

(3)

(6)

αλμυρά LEVANTINE
STREET FOOD



γλυκά

χουρμαδόσουπα
µε γάλα αµυγδάλου και µπαχάρι από τζίτζιφα

rooby 3.20€

ασουρές (v)
µε σπασµένο σιτάρι, αποξηραµένα & φρέσκα φρούτα
µπαχαρικά, ξηρούς καρπούς και πετιµέζι ροδιού

κρέμες Ανατολής

γλυκά ταψιού
μπακλαβάς pistacce
από yufka  µε καβουρντισµένο φυστίκι Αιγίνης
εσπεριδοειδή και βούτυρο clarifié

μπακλαβάς vegan (v)
από yufka  µε φαγόπυρο, καβουρντισµένο
φυστίκι Αιγίνης, ελαιόλαδο και γάλα καρύδας

μπακλαβάς amandine
από yufka  ψηµένο µε αµυγδαλόκρεµα, χαρουπάλευρο
κονιάκ και καβουρντισµένο µαραθόσπορο

σαρμάδες feyrouz
από φρέσκο καταΐφι µε χαρουποµερέντα
παραγωγής µας και γέµιση από φρέσκα αµύγδαλα

κιουνεφέ
από φρέσκο καταΐφι, φρέσκια µυζήθρα Κρήτης
αιγοπρόβεια γραβιέρα Ταϋγέτου, σιρόπι µελιού
από ρείκι και κουµαριά
+ παγωτό καϊµάκι µε µαχλέπι by maraboo

καζάν ντιπί
µε αγελαδινό και κατσικίσιο γάλα
κρούστα από ζαχαροκάλαµο και καραµέλα γάλακτος

ραβανί
µε σκληρό σιµιγδάλι, µαστίχα, σιρόπι πορτοκαλιού
και γέµιση από χοσάφι  παραγωγής µας

σεκέρ παρέ
από ψιλό σιµιγδάλι µε µαστίχα και κρέµα µε
τσαλαφούτι µανούρι και καβουρντισµένα φουντούκια

καζάν γκιμπί
µε αγελαδινό και κατσικίσιο γάλα, βελανιδάλευρο
παραγωγής µας και καραµελωµένα φουντούκια

σερμπέτια μυριστικά
κουρκουμάδα

χαλκόνα

µε εσπεριδοειδή, σουµάκ
τσάι του βουνού, χαµοµήλι και λουίζα

µε γλυκόριζα, µαραθόσπορο
κανέλα Κεϋλάνης και βερµπένα λεβάντε

ασμάρα
µε ιβίσκο, φρεσκοτριµµένο µοσχοκάρυδο και µαστίχα

(1) yufka: χειροποίητο φύλλο παραγωγής του feyrouz
(2) χοσάφι: είδος µαρµελάδας µε φρέσκα φρούτα & µπαχαρικά
(3) σερµπέτια µυριστικά: χλιαρά ροφήµατα µε βάση φρούτα
µπαχαρικά και βότανα.
(4) καφές ibrik: µε την τεχνική στο µπρίκι και σε χαµηλή φωτιά
µε δόση οκτώ (8) γραµµαρίων φρεσκοαλεσµένου καφέ

καφές ibrik
feyrouz

μονοποικιλιακός 
φρεσκοαλεσµένος καφές µοναδικής προέλευσης

arabien
χαρµάνι feyrouz µε φρεσκοτριµµένο κάρδαµο

pistaccia
µε ξηρούς καρπούς, µπαχαρικά
κι έντονες νότες από µαστίχα και µαχλέπι

χαρµάνι από Κολοµβία, Βραζιλία, Ινδία
καβουρντίζεται αποκλειστικά για το Feyrouz
και σερβίρεται µόνο εδώ 

τρούφες
μπάρα καμπάκα

τζεζεριέ (v)

αϊβάδες (v)

µε βάση φουρνιστή κολοκύθα, σταφίδες
κόκκινο κρασί και µέλι

µε ελάχιστα µαγειρεµένο καρότο, ξηρούς 
καρπούς, πετιµέζι από µούρα και ινδοκάρυδο

µε κυδώνι, χουρµάδες, ξηρούς καρπούς
κανέλα και γαρύφαλο

μουχαλεμπί
µε γάλα, ριζάλευρο, σταφίδες, αµύγδαλα
ροδόνερο και τριµµένη καρύδα

ρυζόγαλο
µε γάλα, ρύζι basmati, κανέλα Κεϋλάνης
ξύσµα από µοσχολέµονο και πορτοκάλι

χαλβάς (v)
µε καβουρντισµένο σιµιγδάλι, φουντούκια, σταφίδες
αποξηραµένα βερίκοκα και σιρόπι πορτοκαλιού
σερβίρεται µε χοσάφι  κολοκύθας
+ σορµπέ ταχινιού µε καβουρντισµένο φουντούκι
   by maraboo

ροφήματα

βερμπένα λεβάντε
µε φρέσκια λουίζα, τσάι του βουνού
χαµοµήλι και θυµαρίσιο µέλι

µε περγαµόντο
τσάι αλά Τούρκα (τύπου Κεϋλάνης)

(1)

(1)

(1)

(4)

(3)

(2)

(2)

+1.00€

2.30€

2.30€

2.30€

2.30€

2.30€

2.30€

1.80€

1.80€

2.00€

2.00€

2.30€

2.50€

2.30€

3.00€

2.80€

3.80€

3.80€

3.60€

3.60€

3.60€

4.80€

+2.20€

1.60€

3.20€

100% φυσικός χυµός από ρόδι
κτήµα Χήνας | 250 ml

LEVANTINE
STREET FOOD

Όλα τα γλυκά ταψιού προτείνονται
µε παγωτό καϊµάκι µε µαχλέπι

+2.20€



λευκός (125 ml)
ΡΟΔΙΤΗΣ
Σαντοµέρι, Αχαΐα | Sant’ Or Οινοποιητική | Ροδίτης | 13 % vol | 2019
Ο οικισµός Σαντοµέρι, βρίσκεται στη “σκιά” του επιβλητικού όρους Σκόλλις (δυτική Αχαϊα). Η περιοχή πήρε τ’ όνοµά της, 
από έναν Γάλλο φρούραρχο που ονοµαζόταν Nicola de Santomer και στρατοπέδευσε εκεί, το 1273. Ο Παναγιώτης 
∆ηµητρόπουλος (Sant’ Or Οινοποιητική) µε σεβασµό στη φύση, δίνει έµφαση στην πρώτη ύλη και ακολουθεί 
βιοδυναµικές µεθόδους καλλιέργειας και οινοποίησης, µε πιστοποίηση Demeter. Προτείνουµε το Ροδίτη χαµηλής 
στρεµµατικής απόδοσης, µε έντονη βοτανικότητα, αρώµατα εσπεριδοειδών και πράσινων µήλων. Μέτρια ένταση στο 
στόµα, µε στοιχεία εσπεριδοειδών, αχλαδιού, χαµοµηλιού κι επίγευση µε νότες λευκού πιπεριού.

4.80€

ερυθρός (125 ml)
NEMEA
Νεµέα, Κορινθία Οινοποιείο Αθανασίου | Αγιωργίτικο | 13.5 % vol | 2018
Ο οικισµός Σαντοµέρι, βρίσκεται στη “σκιά” του επιβλητικού όρους Σκόλλις (δυτική Αχαϊα). Η περιοχή πήρε τ’ όνοµά της, 
από έναν Γάλλο φρούραρχο που ονοµαζόταν Nicola de Santomer και στρατοπέδευσε εκεί, το 1273. Ο Παναγιώτης 
∆ηµητρόπουλος (Sant’ Or Οινοποιητική) µε σεβασµό στη φύση, δίνει έµφαση στην πρώτη ύλη και ακολουθεί 
βιοδυναµικές µεθόδους καλλιέργειας και οινοποίησης, µε πιστοποίηση Demeter. Προτείνουµε το Ροδίτη χαµηλής 
στρεµµατικής απόδοσης, µε έντονη βοτανικότητα, αρώµατα εσπεριδοειδών και πράσινων µήλων. Μέτρια ένταση στο 
στόµα, µε στοιχεία εσπεριδοειδών, αχλαδιού, χαµοµηλιού κι επίγευση µε νότες λευκού πιπεριού.

4.80€

επιδόρπιος (75 ml)
ΛΙΑΣΤΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΑΤΗΣ
Αγριά, Ζάκυνθος Οινοποιείο Οινόλπη | Αυγουστιάτης | 14 % vol | 2019
Ο οικισµός Σαντοµέρι, βρίσκεται στη “σκιά” του επιβλητικού όρους Σκόλλις (δυτική Αχαϊα). Η περιοχή πήρε τ’ όνοµά της, 
από έναν Γάλλο φρούραρχο που ονοµαζόταν Nicola de Santomer και στρατοπέδευσε εκεί, το 1273. Ο Παναγιώτης 
∆ηµητρόπουλος (Sant’ Or Οινοποιητική) µε σεβασµό στη φύση, δίνει έµφαση στην πρώτη ύλη και ακολουθεί 
βιοδυναµικές µεθόδους καλλιέργειας και οινοποίησης, µε πιστοποίηση Demeter. Προτείνουµε το Ροδίτη χαµηλής 
στρεµµατικής απόδοσης, µε έντονη βοτανικότητα, αρώµατα εσπεριδοειδών και πράσινων µήλων. Μέτρια ένταση στο 
στόµα, µε στοιχεία εσπεριδοειδών, αχλαδιού, χαµοµηλιού κι επίγευση µε νότες λευκού πιπεριού.

5.80€

κρασιά LEVANTINE
STREET FOOD

Επιλογή κρασιών & κείµενα
∆ηµήτρης Κούµανης, Heteroclito bar a vin



έζα pilsner 
pilsner | 330ml

αναψυκτικά μπύρες
2.30€

fisher
lager | 330ml

1.80€

erdinger
weissbier | 330ml

4.20€

marea
double ale | 330ml

4.40€

jasmine
IPA | 330ml

5.00€

νερό
ιόλη | 500ml

0.50€

σόδα
λουξ | 250ml

1.00€

γκαζόζα
λουξ | 250ml

1.20€

λεμονίτα
λουξ | 250ml

1.20€

πορτοκαλάδα
λουξ | 250ml

1.20€

coca cola
250ml

1.20€

ξυνόνερο Φλώρινας
250ml

1.80€

μπύρες-αναψυκτικά LEVANTINE
STREET FOOD

Aγορανοµικός υπεύθυνος:
Ανδρέας Κιλτσικσής
Στις τιµές συµπεριλαµβάνεται ΦΠΑ

Απαγορεύεται η κατανάλωση
οινοπνευµατώδων ποτών

κάτω των 17 ετών



χειροποίητες αλοιφές
hummus bi tahina
αναποφλοίωτα αλεσµένα ρεβύθια µε
ταχίνι, χυµό λεµονιού, ελαιόλαδο, σκόρδο
σουµάκ, αγριοκύµινο & µυρουδικά
Feyrouz | 200g

hummus παντζαριού
αναποφλοίωτα αλεσµένα ρεβύθια µε
ταχίνι, παντζάρι, σελινόριζα, ελαιόλαδο
αγριοκύµινο, κολοκυθόσπορο & ρεζενέ
Feyrouz | 200g

muhammara
πελτές πιπεριάς µε µπαχαρικά, ελαιόλαδο
καρύδι, µολάσσα ροδιού, πουλ µπιµπέρ
αλάτι & καβουρντισµένο αγριοκύµινο
Feyrouz | 200g

dapnis and chloe

ali nazik
αλεσµένη καπνιστή µελιτζάνα µε γιαούρτι
σκόρδο, αγριοκύµινο, αλάτι & πουλ µπιµπέρ
Feyrouz | 200g

tunisian priest
πουρές καρότου, µολάσα ροδιού, πορτοκάλι
τζίντζερ, µέλι, πορτοκαλοπίπερο, τσίλι
φουντούκι & καπνιστό µπούκοβο
Feyrouz | 200g

μπαχαρικά
carum
αγριοκύµινο φρεσκοκαβουρντισµένο σε σκόνη
Feyrouz | 20g

za’atar
αποξηραµένα φύλλα από
το αγριοθύµαρο της Συρίας
Feyrouz | 20g

manouche
µείγµα από δεκατέσσερα µπαχαρικά
ξηρούς καρπούς, και βότανα µε βασιλιά
το αγριοθύµαρο, σε ελαιόλαδο
Feyrouz | 115g

άνθη θυμαριού
από θυµάρι που όταν ανθίζει
συλλέγονται τα άνθη του
Daphnis and Chloe | 18g

7.20€

καπνιστό μπούκοβο
από καυτερές και γλυκιές πιπεριές που
καλλιεργούνται και ωριµάζουν στην Αλµωπία
Daphnis and Chloe | 60g

7.20€

μαραθόσπορος
σπόροι µάραθου που καλλιεργούνται
και συλλέγονται στη Βόρεια Εύβοια
Daphnis and Chloe | 55g

7.20€

rooby
ξύδι ροδιού
από 100% χυµό ροδιού φυσικής ωρίµανσης
αφιλτράριστο, ωµό και χωρίς παστερίωση
rooby • κτήµα Χήνας | 200 ml

6.50€

μολάσσα ροδιού
χειροποίητο πετιµέζι από ποικιλία ροδιού
µε γλυκιά και φρουτώδη επίγευση
rooby • κτήµα Χήνας | 200 ml

8.50€

χυμός ροδιού
100% φυσικός χυµός από ρόδι
που καλλιεργείται και παράγεται
στους πρόποδες του Παρνασσού
rooby • κτήµα Χήνας | 250 ml

3.20€

kumillio
μαρμελάδα σύκο
από σύκα Κύµης και από µαύρα σύκα
µε φυσικά συντηρητικά, ζάχαρη
& φυσικό χυµό λεµονιού
kumillio | 270 ml

6.20€

συκόμελο
απόσταγµα ξερού σύκου µε αρµπαρόριζα
φυσικό γλυκαντικό µε καταγωγή από την Ανατολή
kumillio | 135 ml

5.30€

γλυκό κουταλιού σύκο
ολόκληρα σύκα Κύµης µε σιροπιασµένο
αµύγδαλο, γαρύφαλλο & φυσικό χυµό λεµονιού
kumillio | 350 ml

5.80€

LEVANTINE
STREET FOODπαντοπωλείο


