Σαιάηεο & Λαραληθά


Πράζηλε θρέζθηα ζαιάηα | κε καξνύιη, ιηαζηή ληνκάηα, ηνκαηίλη θαη αξζεληθό Νάμνπ



Ειιεληθή ζαιάηα | κε ληνκάηα, αγγνύξη, πηπεξηά, θξεκκύδη, ειηέο, θέηα, θάπαξε



Αγγοσροληοκάηα | κε ληνκάηα, αγγνύξη, πηπεξηά, θξεκκύδη



Κρηζαροθοσιούρα | ηνπηθή θνπινύξα, κε ληνκάηα, θέηα, ειηέο, θάπαξε



Ποηθηιία Βραζηώλ Λαταληθώλ | κε βιήηα, παηδάξηα, παηάηεο, θνινθπζάθηα



Παηαηοζαιάηα | κε θξεκκύδη, θάπαξε, κατληαλό, ρξσκαηηζηέο πηπεξηέο



Βιήηα ή άιια τόρηα εποτής | βξαζηά, κε ειαηόιαδν θαη ιεκόλη



Φρέζθα παληδάρηα | βξαζηά, κε ειαηόιαδν



Ρεβσζοζαιάηα | ξεβύζηα Βνξείνπ Ειιάδνο, κε ιηαζηή ληνκάηα, θέηα



Μασροκάηηθα κε ασγοηάρατο | θαζόιηα καπξνκάηηθα μεξά, κε απγνηάξαρν, βαζηιηθό, άληζν θαη μύζκα ιεκνληνύ

Κξύα Οξεθηηθά


Ληαζηή ληοκάηα | κε ειαηόιαδν θαη ζθόξδν



θορδαιηά | κε κειέηθν ζθόξδν, ειαηόιαδν, βξαζηή παηάηα



Σαρακοζαιάηα | κε ιεπθό ηαξακά, θξεκκύδη, ειαηόιαδν



Μειηηδαλοζαιάηα | κε ςεηή κειηηδάλα, ζθόξδν, μίδη, ειαηόιαδν



Σδαηδίθη | κε ζηξαγγηζηό γηανύξηη, κειέηθν ζθόξδν, αγγνύξη, ειαηόιαδν



Νηόπηα ησρηά | κε πνηθηιία από ιαδνηύξη, ζθνηύξη, μπλνκπδήζξα



Φρέζθα όζηραθα | σκά κε θξέζθν ιεκόλη



Ατηλοζαιάηα | κε θξέζθν ιεκόλη

Ζεζηά Οξεθηηθά


Νηοκαηοθεθηέδες | κε ιηαζηή ληόπηα ληνκάηα, αιεύξη θαη πνηθηιία θξέζθσλ κπξσδηθώλ, ηεγαληζκέλνη ζε ειαηόιαδν



Μειηηδάλες | ηεγαληζκέλεο ζε ειαηόιαδν κε ζάιηζα ληνκάηαο



Πηηαράθηα | γεκηζκέλα κε ληόπην ιαδνηύξη θαη θξεκκύδη, ηεγαληζκέλα ζε ειαηόιαδν



Φρέζθηες παηάηες | ηεγαληζκέλεο ζε ειαηόιαδν



Φρέζθηες παηάηες κε ασγό ηεγαλεηό «κάηη» | ηεγαληζκέλα ζε ειαηόιαδν



Μαλούρα κε ασγό | ζαγαλάθη



Φάβα Φελεού | κε ςηινθνκκέλν θξεκκύδη, θάπαξε, ειαηόιαδν



Χηαπόδη ιηαζηό | ζηεγλσκέλν ζηνλ ήιην θαη ςεκέλν ζηε ζράξα



Μύδηα ατληζηά κε ιεκολόθσιια | κε ιεπθό θξαζί θαη ζθόξδν



Μύδηα υεηά | κε ζάιηζα από θξέζθν ιεκόλη θαη ειαηόιαδν

Kπξίσο πηάηα
Θαλασσινά


Γαρίδες ζαγαλάθη «θόθθηλες» | κε ζάιηζα θξέζθηαο ληνκάηαο, θέηα, θξαζί



Γαρίδες ζαγαλάθη «ιεσθές» | κε ιεπθό θξαζί, ιεκόλη, ζθόξδν, κνπζηάξδα



Γαρίδες υεηές | ζηε ζράξα κε ιαδνιέκνλν εζπεξηδνεηδώλ



Καιακάρη | ςεκέλν ζηε ζράξα θαη καξηλαξηζκέλν ζε θξέζθν ηδίληδεξ θαη αξσκαηηθό ειαηόιαδν ή ηεγαληζκέλν ζε
ειαηόιαδν



Χηαπόδη ζηηθάδο κε κέιη Μήιοσ | καγεηξεκέλν κε θαξακεισκέλα θξεκκύδηα θαη vinsanto Σαληνξίλεο



οσπηά θρηζαρόηο | καγεηξεκέλε ζην κειάλη ηεο



αρδέιια υεηή | ζηε ζράξα κε ιαδνιέκνλν



Ξηθίας θρέζθος | ςεκέλνο ζηε ζράξα κε ιαδνιέκνλν



Μαγηάηηθο θρέζθο | ςεκέλν ζηε ζράξα κε ιαδνιέκνλν



Ψάρηα Α’ θαηεγορίας | ςεκέλα ζηε ζράξα κε ιαδνιέκνλν



Ψάρηα Β’ θαηεγορίας | ςεκέλα ζηε ζράξα κε ιαδνιέκνλν



Παραδοζηαθή θαθαβηά ηοσ θαχθηού | κε πνηθηιία ιαραληθώλ, ειαηόιαδν, ιεκόλη



Αζηαθός θρέζθος υεηός | ζηε ζράξα κε ιαδνιέκνλν



Αζηαθοκαθαρολάδα | κε ζάιηζα θξέζθηαο ληνκάηαο

Ζυμαρικά


Γαρηδοκαθαρολάδα | κε ζάιηζα θξέζθηαο ληνκάηαο



Γαρηδοκαθαρολάδα Ελάιηολ | κε ζπκάξη θαη μύζκα ιεκνληνύ



Οζηραθοκαθαρολάδα | κε ζάιηζα θξέζθηαο ληνκάηαο



Οζηραθοκαθαρολάδα Ελάιηολ | κε ζπκάξη θαη μύζκα ιεκνληνύ



Ατηλοκαθαρολάδα κε ασγοηάρατο

Κρεατικά


οσηδοσθάθηα | κε ζάιηζα θξέζθηαο ληνκάηαο



Αρλάθη θοθθηληζηό | καγεηξεκέλν κε θξέζθηα ληνκάηα, θξεκκύδη, ζθόξδν



Μοζταρίζηο τηέλη ιεκολάηο | καγεηξεκέλν κε ιεκόλη, ζθόξδν, ξίγαλε



Κοηόποσιο θηιέηο | ςεκέλν ζηε ζράξα, κε ζσο από ιεκόλη



Χοηρηλό Ψαρολέθρη | ςεκέλν ζηε ζράξα κε ζσο από ιεκόλη

Επηδόξπηα


Παραδοζηαθό «Κοσθέηο» Μήιοσ | κε γιπθηά θνινθύζα, ακύγδαιν θαη ζπκαξίζην κέιη



Πορηοθαιόπηηα | κε παγσηό βαλίιηα



οθοιαηόπηηα | κε παγσηό βαλίιηα θαη ζηξόπη ζνθνιάηαο



Παγφηό θαχκάθη | κε γιπθό θνπηαιηνύ βύζζηλν



Μσδήζρα Μήιοσ κε ζπκαξίζην κέιη Μήινπ θαη θαλέια

