Lounge
cafe bar restaurant

Bistrot
«Θυμέλη»

Ορεκτικά
Χωριάτικη πίτα ηµέρας (κασιόπιτα, τυρόπιτα, χορτόπιτα)
Local hand made pie
Τηγανητές φλογέρες µε φέτα & λιαστή ντοµάτα
Fried flutes with feta and sun dried tomatoes
Mανιτάρια σοταρισµένα µε σκόρδο, παρθένο ελαιόλαδο
και µαιντανό
Mushrooms sauteed with garlic,olive oil, and parsley
Γραβιέρα πανέ µε αµύγδαλο & γλυκό κυδώνι
Gruyere with fried almonds and local sweet with quince
Τζατζίκι (χειροποίητο)
Tzatziki (local handmade)
Γαλοτύρι Δωδώνης
Galotiri (local)
Φέτα τυλιγµένη σε χωριάτικο φύλλο µε µέλι
και µαύρο σουσάµι
Feta cheese wrapped in rustic leaf with honey
and black sesame seeds
Χαλούµι στη σχάρα µε µέλι και σουσάµι
σε ψηµένη πίτα
"Haloumi" cheese on the grill with honey and sesame
Καπνιστή πέστροφα
Smoked trout

4,00€
4,50€

5,50€
5,00€
3,50€
3,50€

5,00€

5,50€
6,50€

Σαλάτες
Σαλάτα Καλοκαιρινή
(µαρούλι, ρόκα, βινεγκρέτ σταφυλιού, µανούρι, κουκουνάρι, κρουτόν)
“SUMMER” salad (rocket, lettuce, manouri (local) cheese,
grape vinaigrette, pine cone, croutons)

8,00€

Μαρούλι
Lettuce salad

4,50€

Χωριάτικη
Greek salad

6,50€

Μακαρονάδες
Σπαγγέτι µε φρέσκα τοµατίνια και µανούρι
Spaghetti with fresh cherry tomatoes and
local “manouri" cheese
Σπαγγέτι µε σπιτική σάλτσα ντοµάτας
Spaghetti with homemade tomato sauce
Σπαγγέτι µε λαχανικά και µπουκιές κοτόπουλου
Spaghetti with vegetables and chicken
Παπαρδέλες µε χοιρινά φιλετίνια, λιαστή ντοµάτα & ρίγανη
Papardeles with tender pork filets, sun dried tomato & oregano
Πέννες µε καπνιστή πέστροφα
Pennes with smoked trout
Σπαγγέτι με μανιτάρια και κρεμα γάλακτος
Spaghetti with mushrooms
Καρμπονάρα
Carbonara

7,50€
6,50€
7,50€
8,50€
8,50€
7,50€
7,50€

Γκουρμέ επιλογές
Χοιρινή τηγανιά µε φρέσκα µανιτάρια, αρωµατισµένη
µε πορτοκάλι [σερβίρεται με τηγανητές πατάτες]
Fried pork with fresh mushrooms flavoured with orange
[served with french fries]
Φιλετάκια κοτόπουλου µε χειροποίητο πουρέ πατάτας
Chicken fillet with hand mashed potatoes
Φρέσκα ραβιόλια µε µανιτάρια και κατσικίσιο τυρί
Fresh ravioli with mushrooms and goat cheese
Φιλέτο κοτόπουλου με καστανό ρύζι και γάλα καρύδας
Chicken fillet with brown rice and coconut milk

9,00€
8,50€
11,00€
8,50€

Tης ώρας
Μπιφτεκάκια στη σχάρα µε πατάτες
Burgers on the grill with french fries
Μπιφτέκι κοτόπουλου με χειροποίητο πουρέ πατάτας
Chicken burger with hand mashed potatoes
Χοιρινή µπριζόλα µε πατάτες
Pork steak with french fries
Πέστροφα στη σχάρα µε χειροποίητο πουρέ πατάτας
Trout grilled with hand mashed potatoes
Χωριάτικο λουκάνικο µε πατάτες και σάλτσα µουστάρδας
Sausage with french fries and mustard sauce
Χοιρινό σουβλάκι µε πατάτες (µερίδα)
Pork souvlaki with french fries (3 pieces)
Σουβλάκι κοτόπουλο µε πατάτες (µερίδα)
Chicken souvlaki with french fries (2 pieces)

8,00€

6,50€
8,50€
8,00€
6,50€
6,50€

Σνακς
Tοπικές πίτες
(χορτόπιτα, τυρόπιτα, κασιόπιτα, γαλατόπιτα)
Local hand made pie

4,00€

Τόστ ζαµπόν - τυρί
Toast with ham & cheese

2,00€

Τόστ τυρί ντοµάτα
Toast with cheese & tomato

2,00€

Φρουτοσαλάτα
Fruit salad

4,50€

Club sandwich

4,00€

Burger με μοσχαρίσιο κιμά, τυρί τσένταρ, μαρούλι, ντομάτα
Burger with beef, cheddar cheese, lettuce, tomato

4,00€

Γλυκά
Παραδοσιακά σπιτικά γλυκά του κουταλιού
Traditional homemade sweets
2,50€
Καρυδόπιτα της Χρυσούλας
Walnut cake
3,50€
Cheese cake µε βύσσινο
Cheese cake with cherries
3,50€
Παγωτό (3 µπάλες) (γεύσεις βανίλια, σοκολάτα, φράουλα, μπανάνα,
cookies, stracciatella)
Ice cream (vanilla, chocolate, strawberry, cookies,
stracciatella, banana)
4,50€
Πορτοκαλόπιτα
Orange pie
3,50€
Ραβανί
Ravani
3,50€
Πάστα σπιτική με σοκολάτα
Homemade paste with chocolate
3,00€
Τα γλυκά συνοδεύονται προαιρετικά με παγωτό με
κόστος 1,50€ /μπάλα)
Sweets are optionally served with ice cream
which costs 1,50€ / ball)

Βάφλες
Φρεσκοψημένη βάφλα με πραλίνα σοκολάτα και μπισκότο
(εναλλακτικά με πραλίνα ferrero rochet ή kinder bueno)
Freshly baked waffle with praline chocolate and cookies
(or with ferrero rochet or kinder bueno)

3,50€

Φρεσκοψημένη βάφλα με γλυκό κυδώνι ή γλυκό κεράσι
ή γλυκό βύσσινο
Freshly baked waffle with sweet quince or sweet cherry
or sweet cherry

4,50€

Φρεσκοψημένη βάφλα με μπάλα παγωτό και σιρόπι
Freshly baked waffle with ice cream and syrup

5,00€

Καφέδες & αφεψήματα
Σπιτική λεµονάδα
Homemade lemonade
Σπιτική βυσσινάδα
Homemade sour cherry juice
Εσπρέσσο
Espresso
Νες καφέ
Nescafe
Φρέντο
Freddo
Φραπέ
Frappe
Καπουτσίνο
Cappuccino
Καφές φίλτρου
Filter Coffee
Σοκολάτα
Chocolate
Eλληνικός
Greek coffee
Χυµοί, αναψυκτικά, κρύο τσάι
Juices, refreshment, ice tea
Green cola (ελληνική cola με stevia)
Green cola with stevia
Τσάι βουνού
Mountain hot tea
Φυσικός χυµός
Fresh Juice
Milkshake
Γρανίτα (καρπούζι, φράουλα, lime, λεµόνι, σοκολάτα)
Popsicle (watermelon, strawberry, lime, lemon, chocolate)

3,00€
3,00€
2,50€
2,50€
2,50€
2,50€
2,50€
2,50€
2,50€
2,00€
2,50€
2,50€
2,50€
4,50€
5,00€
3,00€

Εις υγείαν
Ποτά απλά
Drinks (whiskey,vodka etc)
Ποτά σπέσιαλ
Special drinks
Τσίπουρο (καραφάκι)
Tsipouro
Ούζο
Ouzo

5,00€
6,00€
4,00€

4,00€

Μπύρες
Βαρελίσια Mύθος (300 ml)
Draft Mythos (greek beer) 300 ml

2,50€

Βαρελίσια Μύθος (500 ml)
Draft Mythos (greek beer) 500 ml

4,50€

Amstel

2,50€

Heineken

3,00€

Corona

5,00€

Mcfarland

5,00€

Amstel free

3,00€

Βεργίνα (330ml)
Vergina Greek beer (330ml)

2,50€

Βεργίνα (500ml)
Vergina Greek beer (500ml)

3,50€

Άλφα (500ml)
Alfa Greek beer (500ml)

3,50€

Οίνος ευφραίνει
καρδίαν
Λευκά | White wine
Αµπελώνες Γκλίναβου (Ντεµπίνα 100%)
Ampelones Glinavou (grapes Debina 100%)
Άπειρος Χώρα (Ντεµπίνα 65%, Sauvignon Blanc 35%)
Apiros Chora (debina 65%, Sauvignon Blanc 35%)
Kαστροπολιτεία Μονεµβασίας
Kastropoliteia Monemvasia house wine

15,00€
15,00€
13,00€

Κόκκινα
Κόκκινο Βελούδο Γκλίναβου
Kokkino Veloudo Glinanou (Agiorgitiko 60%,Vlachiko 40%)
Άπειρος Χώρα (Cabernet 50%, Merlot 50%)
Ariros Chora (Cabernet 50%,Merlot 50%)
Kαστροπολιτεία Μονεµβασίας
Kastropoliteia Monemvasia red dry house wine

16,00€
16,00€
13,00€

Ροζέ
Prive Γκλίναβου (Syrah 70%, Cabernet 30%)
Prive rose glivavou (syrah 70%,cabernet 30%)
Kτήµα Αβέρωφ Ροζέ (ξινόµαυρο)
Ktima Averof Rose (black& sour)

15,00€
18,00€

Ποτήρι “Καστροπολιτεία Μονεμβασίας”
Λευκό | Κόκκινο
Glass of wine “Kastropolitia Monemvasias”
Red | White

4,00€

Χύμα κόκκινο | λευκό Ζίτσας (lt)
Local bulk wine from Zitsa red | white (lt)

9,00€

Κοκτέιλς
Classic Margarita [Λευκή τεκίλα, χυµό λεµόνι, triple sec]
[White tequila, lemon juice, triple sec]

7,00€

Strawberry Margarita [Λευκή τεκίλα, χυµό λεµόνι, triple sec,
blue curacao, peach schnapps]
[White tequila, lemon juice, triple sec, blue curacao,
peach schnapps]

7,00€

Blue Lagoon Margarita [Λευκή τεκίλα, χυµό λεµόνι, triple sec,
blue curacao και χυµό ανανά]
[White tequila, lemon juice, triple sec, blue curacao, pine apple]

7,00€

Caipiroska [Βότκα, φρέσκο lime, καστανή ζάχαρη]
[Vodka, fresh lime, brown sugar]

7,00€

Classic Mojito [Άσπρο ρούµι, φρέσκα lime, ζάχαρη,
φρέσκος δυόσµος, σόδα]
[White rum, fresh lime, sugar, mint, soda]

7,00€

Strawberry Mojito [Μαύρο ρούµι, φρέσκα lime, ζάχαρη,
φρέσκος δυόσµος, φράουλες, λικέρ φράουλας και σόδα]
[Black rum, fresh lime, sugar, mint, strawberries,
strawberry liquer, soda]

7,00€

Marbella [τεκίλα, dry martini, campari,
χυµός λεµόνι, σιρόπι βύσσινο]
[Tequila, dry martini, campari, lemon juice, sour cherry syrup]

7,50€

Zombie [Άσπρο ρούµι, µαύρο ρούµι, χυµό ανανά
και σιρόπι βύσσινο]
[White rum, black rum, pine apple juice, sour cherry syrup]

7,50€

Mexican [Λευκή τεκίλα, χυµό ανανά και σιρόπι βύσσινο]
[White tequila, pine apple juice, sour cherry syrup]

7,00€

Summer time [Τζιν, triple sec, χυµό λεµόνι, χυµό πορτοκάλι]
[Gin, triple sec, lemon juice, orange juice]

7,00€

Corcovado [Τεκίλα, blue curacao, drambui, λεµονάδα]
[Tequila, blue curacao, drambui, lemonade]

7,50€
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Το κατάστημα υποχρεούται να διαθέτει έντυπα δελτία σε ειδική θήκη στην έξοδο
για τη διατύπωση οποιασδήποτε διαμαρτυρίας.
Στις τιμές περιλαμβάνονται όλες οι νόμιμες επιβαρύνσεις.
Αγορανομικός Υπεύθυνος: Θύμιος Κυρτζόγλου
The restaurant is obliged to have printed forms in a special case in the way out
to formulate any protest. Prices include all legal charges.
Person responsible for market inspection: Thimios Kyrtzoglou
«Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ)»
«CONSUMER IS NOT OBLIGED TO PAY
IF THE NOTICE OF PAYMENT HAS NOT BEEN RECEIVED (RECEIPT - INVOICE)»

Bistrot
«Θυμέλη»

