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αλμυρά
λαχματζούνια (τυλιχτά)

χορτοφαγικές πίτες

feyrouz

4.20€

λαχμανικών (v)

4.20€

ζάαταρ το αγριοθύμαρο της Συρίας (v)

4.20€

λεπτή χειροποίητη ζύµη ολ. αλέσης, ψηµένη
µε µείγµα από οκτώ (8) λαχανικά & µυρουδικά
(2)
προτείνεται µε hummus bi tahina
ταµπουλέ & σαλάτα feyrouz
λεπτή προζυµένια χειροποίητη ζύµη ολ. αλέσης
ψηµένη µε manouche από µπαχαρικά
µυρουδικά & ξηρούς καρπούς
(2)
προτείνεται µε hummus bi tahina & σαλάτα feyrouz

vegan feyrouz (v)

σούρκι

4.20€

ναζίκ μπαϊλντί (διασκευή ιμάμ μπαϊλντί)

4.20€

βούτα φασολάκι

4.00€

φτόιρ (φατάιρ) (v)

4.00€

ακροβασία (v)

4.30€

πράσο ρεζενέ (v)

4.30€

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

λεπτή χειροποίητη ζύµη ψηµένη µε
µοσχαρίσιο κιµά & µείγµα µυρουδικών
(1)
προτείνεται µε χειροποίητη babaganoush
γιαούρτι & σαλάτα feyrouz µε µολάσσα ροδιού

4.20€

λεπτή προζυµένια χειροποίητη ζύµη ολ. αλέσης
µε βιολογικό κιµά σόγιας
προτείνεται µε χούµους παντζαριού, vegan τυρί από
κάσσιους και φουντούκι και πολύχρωµη σαλάτα

χειροποίητη ζύµη ολικής άλεσης µε πιπεράτο
µείγµα από µελιτζάνες, φακές, ρεβίθια
αγριοκύµινο & ξερό κόλιανδρο
προτείνεται µε χειροποίητη αλί ναζίκ (4)

χειροποίητη ζύµη ολικής άλεσης µε τσερκέζικη
σαλάτα από φρέσκα φασολάκια ψηµένα µε φέτα
σουµάκ & αγριοθύµαρο
χειροποίητη ζύµη ολικής άλεσης µε λιβανέζικη
πιπεράτη γέµιση από σπανάκι, χόρτα εποχής
κόκκινη πιπεριά & σουµάκ
σερβίρεται µε hummus bi tahina (2)
χειροποίητη ζύµη ολικής άλεσης µε παντζάρι
µπρόκολο, κουνουπίδι, λιαστή ντοµάτα & κάπαρη
(5)
σερβίρεται µε hummus αβοκάντο & καρύδια

πεϊνιρλί (πίντε)
κούσμπασι

4.40€

roostic

4.40€

χειροποίητη ζύµη µε χοιρινό φιλεταρισµένο
ψηµένο µε µπαχαρικά, πουρέ καπνιστής µελιτζάνας
mozzarella & δεντρολίβανο
χειροποίητη ζύµη µε κόκορα κρασάτο & mozzarella
προτείνεται µε χειροποίητο tom sauer (3) & καρύδι

χειροποίητη ζύµη ολικής άλεσης µε πράσο
φακές, καρύδι και µαραθόσπορο
(7)
προτείνεται µε χειροποίητο tarator

σπέσιαλ ημέρας
ρύζι βοσπόρου

πεϊνιρλί κοτόπουλο

4.20€

πεϊνιρλί με σουτζούκι

4.20€

πεϊνιρλί με παστρουμά

4.20€

χειροποίητη ζύµη µε κοτόπουλο κατσαρόλας
κάρυ, κανέλα, κασέρι, edam & mozzarella
χειροποίητη ζύµη µε αρµένικο µοσχαρίσιο σουτζούκι
ντοµάτα, κασέρι, edam & mozzarella
χειροποίητη ζύµη µε γέµιση από µοσχαρίσιο
παστουρµά, ντοµάτα, κασέρι, edam & mozzarella

5. 80€

basmati µε βουτυρωµένα ρεβίθια, ψιλοκοµµένο στήθος
και µπούτι κοτόπουλου κατσαρόλας µε κάρυ και κανέλα
προτείνεται µε γιαούρτι και madame piperine (6)

τάρτα κουμπέιμπα

5.00€

µε γέµιση από σπανάκι,φουντούκι
µανιτάρι κρασάτο και ζάαταρ.
(7)
σερβίρεται µε χειροποίητο dip ταρατόρ

κουμπέιμπα Αντιοχείας

5.20€

αρνίσιος κιµάς από µπούτι και µοσχαρίσιος κιµάς
µε καραµελωµένο κρεµµύδι και κουκουνάρι
(4)
σερβίρεται µε χειροποίητο dip ali nazik

προζυμένιες φωλιές
φωλιά του σουλτάνου (χουνγκιάρ μπεγιεντί)

2.80€

φωλιά ελ κόπα

2.80€

χαντροφωλιά

2.60€

χειροποίητη προζυµένια φωλιά ολ. άλεσης µε
µοσχάρι κοκκινιστό, πουρέ καπνιστής µελιτζάνας
& µπαχάρι ροδιού feyrouz
χειροποίητη προζυµένια φωλιά ολ. άλεσης
µε καπνιστό χοιρινό λαιµό, σπανάκι & manouche
χειροποίητη προζυµένια φωλιά ολ. άλεσης
µε φασόλια χάντρες, ψηµένα µε αλοιφή
φουρνιστής κολοκύθας και ξινόµηλου
προτείνεται µε τυρί Σαν Μιχάλη

(1) babaganoush: πουρές καπνιστής µελιτζάνας, λεµόνι, λάδι, µυρουδικά
(2) hummus bi tahina: αναποφλοίωτα αλεσµένα ρεβύθια µε ταχίνι, χυµό
λεµονιού, σουµάκ, αγριοκύµινο, µυρουδικά
(3) tom sauer: ξινολάχανο άγριας ζύµωσης µε σελινόριζα
(4) ali nazik: αλεσµένη καπνιστή µελιτζάνα µε γιαούρτι, αγριοκύµινο
(5) hummus avocado: αναποφλοίωτα αλεσµένα ρεβύθια µε ταχίνι
πουρέ αβοκάντο, τριµµένο καρύδι, αγριοκύµινο, µυρουδικά
(6) madame piperine: σάλτσα µε πελτέ καυτερής πιπεριάς, µπαχαρικά, ελιές
(7) tarator: γιαούρτι σόγιας, φουντούκι, ταχίνι και φρέσκο κρεµµύδι
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αλμυρά
χειροποίητες αλοιφές

σούπες
μαχλούτα η ανάκατη

3.00€

ισπαχάν (v)

3.00€

κόκκινη φακή µε µαραθόριζα, κολοκύθα, σπιτικό ζωµό
κοτόπουλου & φρεσκοκαβουρντισµένο αγριοκύµινο

σπανάκι, σέσκουλα, ρεβύθι, φακές και νεράτζι

μπορντούρα (v)

3.00€

γιαϋλά

3.00€

παντζαρόσουπα, ξινόµηλο, καρότο, τζίντζερ & πορτοκάλι

γιαουρτόσουπα µε ρύζι, σπιτικό ζωµό
κοτόπουλου & τσιγαρισµένο δυόσµο

συριάνα (v)

3.00€

συριανό κολοκύθι µε αγριοθύµαρο Συρίας
µαγειρεµένο µε λιαστή ντοµάτα & φινόκιο

σαλάτες
πολύχρωμη feyrouz (v)

4.00€

ταμπουλέ Αντιοχείας

4.80€

ανάμεικτη σαλάτα

5.00€

λευκό και κόκκινο λάχανο, µαρούλι, καρότο
πιπεριά Φλωρίνης, µυρουδικά & µολάσσα ροδιού
(1)
συνοδεύεται από χειροποίητη babaganoush
πλιγούρι ζυµωµένο στο χέρι µε µπαχαρικά
µυρουδικά & µολάσσα ροδιού
συνοδεύεται από γιαούρτι
ταµπουλέ στη βάση µε πολύχρωµη σαλάτα
(1)
συνοδεύεται από γιαούρτι & babaganoush

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

hummus bi tahina (v)

5.30€

hummus παντζαριού (v)

5.30€

muhammara (v)

5.30€

tunisian priest (v)

5.30€

αναποφλοίωτα αλεσµένα ρεβύθια µε
ταχίνι, χυµό λεµονιού, ελαιόλαδο, σκόρδο
σουµάκ, αγριοκύµινο & µυρουδικά
Feyrouz | 200g
αναποφλοίωτα αλεσµένα ρεβύθια µε
ταχίνι, παντζάρι, σελινόριζα, ελαιόλαδο
αγριοκύµινο, κολοκυθόσπορο & ρεζενέ
Feyrouz | 200g
πελτές πιπεριάς µε µπαχαρικά, ελαιόλαδο
καρύδι, µολάσσα ροδιού, πουλ µπιµπέρ
αλάτι & καβουρντισµένο αγριοκύµινο
Feyrouz | 200g

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

γλυκά ταψιού
μπακλαβάς pistacce

4.20€

μπακλαβάς amandine

4.20€

από yufka (1) µε καβουρντισµένο φυστίκι Αιγίνης
εσπεριδοειδή και βούτυρο clarifié (3 τμχ.)
(1)

4.20€

(1)

5.50€

+280€

ραβανί

2.80€

σεκέρ παρέ

4.20€

από ψιλό σιµιγδάλι µε µαστίχα και κρέµα µε τσαλαφούτι
µανούρι και καβουρντισµένα φουντούκια (4 τµχ.)

γαλατομπούρεκο
(1)

yufka µε κρέµα γαλακτοµπούρεκο
και φρέσκο αιγοπρόβειο τυρί
Όλα τα γλυκά ταψιού προτείνονται
µε παγωτό καϊµάκι

3.00€

αϊβάδες (v)

3.00€

µε κυδώνι, χουρµάδες, ξηρούς καρπούς
κανέλα και γαρύφαλο

από φρέσκο καταΐφι, φρέσκια µυζήθρα Κρήτης
αιγοπρόβεια γραβιέρα Ταϋγέτου, σιρόπι µελιού
από ρείκι και κουµαριά
+ παγωτό καϊµάκι µε σαλέπι από το Django Gelato
µε σκληρό σιµιγδάλι, µαστίχα, σιρόπι πορτοκαλιού
και γέµιση από χοσάφι(2) παραγωγής µας

τζεζεριέ (v)
µε ελάχιστα µαγειρεµένο καρότο, ξηρούς
καρπούς, πετιµέζι από µούρα και ινδοκάρυδο

από yufka µε βελανιδάλευρο παραγωγής µας & γέµιση
από πέκαν, πορτοκάλι και ελληνικό θυµαρίσιο µέλι (3 τμχ.)

κιουνεφέ

3.00€

µε βάση φουρνιστή κολοκύθα, σταφίδες
κόκκινο κρασί και µέλι

από yufka ψηµένο µε αµυγδαλόκρεµα, χαρουπάλευρο
κονιάκ και καβουρντισµένο µαραθόσπορο (3 τμχ.)

μπακλαβάς βελανίδι

μπάρα καμπάκα

σερμπέτια μυριστικά (3)
κουρκουμάδα / κρύα

3.60€ / 4.20€

ασμάρα / κρύα

3.60€ / 4.20€

µε εσπεριδοειδή, σουµάκ
τσάι του βουνού, χαµοµήλι και λουίζα
µε ιβίσκο, φρεσκοτριµµένο µοσχοκάρυδο
µαστίχα

τσάι αλά Τούρκα (τύπου Κεϋλάνης)

2.60€

βερμπένα λεβάντε

2.60€

µε περγαµόντο

4.80€

µε φρέσκια λουίζα, τσάι του βουνού
χαµοµήλι και θυµαρίσιο µέλι

+3.00€

καφές ibrik

(4)

feyrouz

κρέμες Ανατολής
καζάν ντιπί

4.60€

καζάν γκιμπί

4.20€

µε αγελαδινό και κατσικίσιο γάλα
κρούστα από ζαχαροκάλαµο και καραµέλα γάλακτος
µε αγελαδινό και κατσικίσιο γάλα, βελανιδάλευρο
παραγωγής µας και καραµελωµένα φουντούκια

μουχαλεμπί

3.20€

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

ρυζόγαλο

3.00€

3.60€

µε σπασµένο σιτάρι, αποξηραµένα & φρέσκα φρούτα
µπαχαρικά, ξηρούς καρπούς και πετιµέζι ροδιού

χαλβάς (v)
µε καβουρντισµένο σιµιγδάλι, φουντούκια, σταφίδες
αποξηραµένα βερίκοκα και σιρόπι πορτοκαλιού

arabien

2.80€

μονοποικιλιακός

3.00€

cold brew spiced

3.60€

χαρµάνι feyrouz µε φρεσκοτριµµένο κάρδαµο
φρεσκοαλεσµένος καφές µοναδικής προέλευσης

παγωτά
καϊμάκι

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

ασουρές (v)

2.60€

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

3.00€

πρόβειο & κατσικίσιο γάλα, σαλέπι, ζάχαρη

φουντούκι

3.00€

σοκολάτα με κάρδαμο (v)

3.00€

σορμπέ ασμάρα (v)

3.00€

βιολογικό αγελαδινό γάλα, κρόκος αυγού
φουντούκι, ζάχαρη

σοκολάτα Περού 70%, κακάο Περού, κάρδαµο, ζάχαρη

3.20€

µε φρούτο εποχής και σερµπέτι Ασµάρα Feyrouz

(1) yufka: χειροποίητο φύλλο παραγωγής του feyrouz
(2) χοσάφι: είδος µαρµελάδας µε φρέσκα φρούτα & µπαχαρικά
(3) αρωματικά σερμπέτια: 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
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κρασιά

λευκός οίνος
ALCHYMISTE
Σκλάβος | Κεφαλονίτικες Ποικιλίες | Ληξούρι, Κεφαλονιά

MALAGOUZIA
Τάτσης | Μαλαγουζιά | Γουµένισσα

ΚΑΛΑΜΠΕΛΕ
Καρίµαλη | Μπεγλέρι - Ασύρτικο | Εύδηλος, Ικαρία

XIROPOTAMOS
Τάτσης | Ξινόµαυρο | Γουµένισσα

RETSINA AMPHORE NATURE
Τετράµυθος | Ροδίτης | Άνω ∆ιακοπτό

ποτήρι

φιάλη

5.20€

10€

5.70€

13€

6.20€

14€

__

15€

__

10€

4.80€

13€

5.20€

10€

5.70€

12€

__

22€

__

18€

5.8€

32€

ροζέ οίνος
ALCHYMISTE
Σκλάβος | Ξηρή Μαυροδάφνη - Μοσχατέλα | Ληξούρι, Κεφαλονιά

ερυθρός οίνος
ΤΙΤΥΡΟΣ
Τετράµυθος | Όλες οι ερεθρές ποικιλίες του οινοποιείου | Άνω ∆ιακοπτό, Αχαΐα

ΑΓΕΧΟΡΟΣ
∆αλαµάρας | Ξινόµαυρο-Merlot | Νάουσα

orange οίνος
MALAGOUZIA ORANGE
Τάτσης | Μαλαγουζιά | Γουµένισσα

αφρώδης οίνος
BRUT CUVEÉ SPECIALE
Καρανίκα | Ξινόµαυρο - Ασύρτικο | Αµύνταιο

επιδόρπιος οίνος
SWEET TOUCH
Τάτσης | Μαλαγουζιά | Γουµένισσα, Μακεδονία

Η κατανάλωση κρασιού σε φιάλη
εντός του χώρου, έχει πρόσθετη
χρέωση στην τιµή της φιάλης.

+8.00€

Απαγορεύεται η κατανάλωση
οινοπνευµατώδων ποτών
κάτω των 17 ετών
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αναψυκτικά
& μπύρες
μπύρες

αναψυκτικά
νερό

0.50€

ξυνόνερο Φλώρινας

2.20€
3.60€
3.60€
2.00€

250ml

green cola

fisher

3.60€

marea

5.40€

jasmine

6.00€

IPA | 330ml
2.20€

clausthaler

3.00€

0% alcohol | 330ml

250ml

λεμονίτα

3.60€

double ale | 330ml

ruby | 250ml

coca cola

έζα pilsner

lager | 330ml

ruby | 250ml

Φυσικός χυμός ροδιού με μήλο & παντζάρι

4.00€

pilsner | 330ml

250ml

φυσικός χυμός ροδιού

feyrouz sikaru
lager | 330ml

ιόλη | 500ml

1.80€

λουξ | 250ml

πορτοκαλάδα

1.80€

λουξ | 250ml

φυσικό ανθρακούχο νερό με μαστιχόνερο

2.80€

mastiqua | 250ml

Aγορανοµικός υπεύθυνος:
Ανδρέας Κιλτσικσής
Στις τιµές συµπεριλαµβάνεται ΦΠΑ

Απαγορεύεται η κατανάλωση
οινοπνευµατώδων ποτών
κάτω των 17 ετών

