
σαλάτες
ΠΡAΣΙΝΗ €5,00

Mix από 3 φυλλώδη, τοματίνια, dressing 
βαλσάμικου με μέλι, φλοίδες κεφαλοτύρι, 
τρίμμα αμυγδάλου.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ €4,50

Λάχανο, καρότο, σέλερι, φλωρίνης, 
vinaigrette ελαιόλαδου.
ΑΠΑΚΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ €6,00
Mix από 3 φυλλώδη, απάκι κοτόπουλο, 
dressing λεμόνι με άρωμα σκόρδου, 
φλοίδες κεφαλοτύρι,τρίμμα αμυγδάλου.
ΚΡΗΤΙΚΗ €6,00
Κριθαροκουλουράκια με χαρούπι, 
ντοματίνια, ελιά, κάπαρη, θυμάρι, ρίγανη, 
μους ανθότυρου-φέτας.

ΒΟΥΤΟΧΩΡΙΑΤΙΚΗ €6,00
Ντομάτα, αγγούρι, πιπεριά, κρεμμύδι, ελιά, 
φέτα, ρίγανη, βουτο-dressing ελαιόλαδου.

ΤΑΜΠΟΥΛΕ €4,50
Μαϊντανός, πλιγούρι, ντομάτα, αγγούρι, 
φρέσκο κρεμμυδάκι, χυμός λεμονιού.

κρύα ορεκτικά
ΤΖΑΤΖΙΚΙ (Χειροποίητο) €3,50

Με αληθινό γιαούρτι, φρέσκο αγγούρι και 
άνιθο.
ΚΟΠΑΝΙΣΤΗ (Χειροποίητη) €3,50
Με φέτα, πιπεριά Φλωρίνης και ελαιόλαδο.
ΜΟΥΣ ΛΕΥΚΟΥ ΤΑΡΑΜΑ (Χειροποίητη) €4,50
ΦΑΒΑ (Χειροποίητη) €3,00
ΦΕΤΑ ΛΑΔΟΡΙΓΑΝΗ €3,50
ΝΤΟΛΜΑΔΑΚΙΑ ΓΙΑΛΑΤΖΙ €6,00
Χειροποίητα. Σερβίρονται με το τζατζίκι 
μας (7 τμχ).
ΑΛΙΠΑΣΤΑ €6,00
Γαύρος μαρινάτος και λακέρδα 
Κωνσταντινούπολης.
Πιατέλα ούζου €8,00

*κατεψυγμένο προϊόν

Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ WC
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΕ ΜΑΣΚΑ

τηλ.επικοινωνίας 2310 920014 
website: trelapirounia.gr

ζεστά ορεκτικά
ΦΡΕΣΚΕΣ ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ ΜΕ 
ΦΛΟΥΔΑ

€3,00

+με σως φέτας    €3,50
ΠΑΣΤΟΥΡΜΑΔΟΡΟΛΑΚΙΑ €5,00
Χειροποίητα δικά μας. Με γέμιση από 
παστουρμά-σουτσούκ, μελιτζάνα, φέτα, 
κασέρι και δυόσμο.
ΤΗΓΑΝΙΑ ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ €5,00
Σωτέ με βουτυράτη σάλτσα, σκόρδο, 
μαϊντανό και πετιμέζι.
ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ ΣΧΑΡΑΣ €4,50
Μανιτάρια πορτομπέλο, με λάδι βασιλικού, 
ξύδι βαλσάμικο και λεμόνι.
ΣΟΥΒΛΑΚΙΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ €5,50
Σχάρας, με μανιτάρι, κολοκυθάκι, 
μελιτζάνα, πιπεριά και χαρουπόμελο. 
(3 τμχ)
ΚΕΦΤΕΔΑΚΙΑ ΓΙΑΛΑΤΖΙ*
(MEAT FREE)

€6,00

Φυτικά κεφτεδάκια με πρωτεϊνη σόγιας και
μυρωδικά (7 τμχ).
ΚΑΥΤΕΡΗ ΠΙΠΕΡΙΑ ΔΙΠΛΗ €1,50
ΧΑΛΟΥΜΙ ΣΧΑΡΑΣ €4,80
Με φρέσκια ντομάτα και λάδι βασιλικού.

ΚΑΣΕΡΙ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΣΑΓΑΝΑΚΙ €5,00
ΜΠΟΥΓΙΟΥΡΝΤΙ €4,50
Πικάντικο ή μη.
ΣΦΑΚΙΑΝΗ ΠΙΤΑ €5,50
Σερβίρεται με μέλι.
ΚΟΛΟΚΥΘΟΚΕΦΤΕΔΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ €4,50
Σερβίρονται με τζατζίκι χειροποίητο.

ΤΗΓΑΝΙΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΓΛΥΚΟΞΙΝΗ €7,00
Από στήθος κοτόπουλου, με πιπεριές, 
φρέσκα μυρωδικά και πετιμέζι.

άρτος (1 τμχ)
€0,60

- Χρησιμοποιούμε μόνο παρθένο ελαιόλαδο. Στις τιμές
περιλαμβάνονται όλοι οι νόμιμοι φόροι. O 
καταναλωτής δεν υποχρεούται να πληρώσει εάν δεν 
λάβει το νόμιμο παραστατικό στοιχείο.  Αγορανομικός
υπεύθυνος: Ανδρέας Σκαγιάς.



κρεατικά
ΚΕΜΠΑΠ ΓΙΑΟΥΡΤΛΟΥ* €8,00
Σερβιρισμένα με σάλτσα γιαουρτιού, 
σάλτσα ντομάτας και πιτούλα. 
(4 τμχ, 320 γρ.)
ΜΠΡΙΖΟΛΑΚΙΑ ΧΟΙΡΙΝΑ €8,00
Με γλάσσο καραμελωμένου κρεμμυδιού. 
Σερβιρισμένα με πίκλα κρεμμυδιού, 
πάπρικα και πιτούλα. (2 τμχ, 300 γρ.)
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΥΡΩΔΑΤΟ €8,50
Ζουμερά φιλετάκια από μπούτι στη σχάρα. 
Σερβίρονται με πίκλα κρεμμυδιού, 
μουστάρδα και πιτούλα. (3 τμχ, 400 γρ.)
ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΧΑΣΑΠΗ €8,50
Φρέσκα χωριάτικα λουκάνικα, σερβιρισμένα
με πίκλα κρεμμυδιού, μουστάρδα και 
πιτούλα. (3 τμχ, 300 γρ.)
ΠΑΝΣΕΤΑ ΦΟΥΡΝΟΥ ΚΑΡΑΜΕΛΩΜΕΝΗ €11,00
Αργοψημένη, καραμελωμένη χοιρινή 
πανσέτα (300γρ.). Σερβίρεται με πουρέ 
πατάτας με φυστικοβούτυρο και σως BBQ.
ΧΟΙΡΙΝΑ ΠΛΕΥΡΑ (RIBS) €11,00
Γλασαρισμένα χοιρινά πλευράκια - ribs. 
Σερβίρεται με πουρέ πατάτας με 
φυστικοβούτυρο.
ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΡΕΑΤΙΚΩΝ ΜΙΚΡΗ €9,90
Χοιρινό μπριζολάκι (1 τμχ),κεμπάπ*(1 τμχ), 
λουκάνικο χωριάτικο (1 τμχ), κοτόπουλο 
φιλέτο μπούτι(1 τμχ). Συνοδεύεται με 
πατάτες τηγ., πίκλα κρεμμυδιού, 
μουστάρδα, χειροποίητη πάπρικα και 
πιτούλα.
ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΡΕΑΤΙΚΩΝ ΜΕΓΑΛΗ €19,00
Χοιρινό μπριζολάκι (2 τμχ),κεμπάπ*(2 τμχ), 
λουκάνικο χωριάτικο (2 τμχ), κοτόπουλο 
φιλέτο μπούτι(2 τμχ). Συνοδεύεται με 
πατάτες τηγ., πίκλα κρεμμυδιού, 
μουστάρδα, χειροποίητη πάπρικα και 
πιτούλα

αναψυκτικά
PEPSI 250ml €1,50
PEPSI MAX 250ml €1,50
7UP 250ml €1,50
ΣΟΔΑ ΗΒΗ 250ml €1,50
ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ ΗΒΗ  250ml €1,50
ΛΕΜΟΝΑΔΑ ΗΒΗ  250ml €1,50
νερό Βίκος 1000ml €1,00
Χυμός ΗΒΗ Νέκταρ ΠΜΒ 250ml €1,70

Θαλασσινά
ΓΑΡΙΔΕΣ ΣΑΓΑΝΑΚΙ* €8,00
Με σκορδάτη σάλτσα ντομάτας, φέτα και 
πιπεριά πράσινη.
ΓΑΡΙΔΕΣ ΣΧΑΡΑΣ* €8,00
Με φινόκιο τουρσί, dressing λαδολέμονο 
και σως θαλασσινών.
ΘΡΑΨΑΛΟ ΤΗΓΑΝΗΤΟ* €8,00
Σερβίρεται με σως θαλασσινών.
ΣΚΟΥΜΠΡΙ ΚΑΠΝΙΣΤΟ €5,50
Με πίκλα κρεμμυδιού και λάδι μαϊντανού.
ΠΛΟΚΑΜΙ ΘΡΑΨΑΛΟ* €7,00
Συνοδεύεται με χειροποίητη φάβα και  
πίκλα κρεμμυδιού.
ΜΥΔΙΑ ΑΧΝΙΣΤΑ* €7,00
Με σάλτσα βουτύρου “μαρινιέρ”, με 
κόκκινη πιπεριά, άνιθο και φρέσκο 
κρεμμυδάκι.

αλκοολούχα
ΟΥΖΟ 200ml

Μπαμπατζίμ €6,00
Πλωμάρι €6,00

ΤΣΙΠΟΥΡΟ 200ml
Μπαμπατζίμ Με/Άνευ €7,00
Ηδωνικό Με/Άνευ €7,00
Τυρνάβου Με/Άνευ €6,00
Τσιλιλή Με/Άνευ €6,50
Προϊόν απόσταξης μικρού 
αποσταγματοποιού Με/Άνευ 100ml
( Άνευ ή Νέας Μεσήμβριας
ή Χανίων Κρήτης )

€3,00

                                           200ml €5,50

ΚΡΑΣΙΑ ΧΥΜΑ
Λευκό Ξηρό 500ml €4,50
Λευκό Ξηρό 1000ml €8,50
Κόκκινο Ημίγλυκο 500ml €4,50
Κόκκινο Ημίγλυκο 1000ml €8,50

ΡΕΤΣΙΝΕΣ
Γεωργιάδη 500ml €3,50
Βασιλική 500ml €4,00

ΜΠΥΡΕΣ
Μύθος 500ml €3,50
Fix Άνευ 500ml €4,00
Fix 500ml €3,50
Kaiser 500ml €4,00



                 


