
ΤΑ ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ ΜΑΣ
Κάθε μέρα, περασμένα εδώ, το πρωί, κομμάτι- κομμάτι με την μυστική συνταγή 

του Αιγιώτη παππού από το 1981!  Όποιος πρόλαβε τον κύριο είδε.

Χοιρινό μπούτι σκέτη τρέλα             1,70€
Κοτόπουλο μπούτι                             1,80€
Κοτόπουλο στήθος    1,80€
Λουκάνικο χωριάτικο   1,70€
Κεμπάπ στη σούβλα πλασμένο με στοργή    1,70€
Τυλιχτά   2,50€
(Στα τυλιχτά μας κρατάμε την παράδοση & βάζουμε μόνο 

τζατζίκι,ντομάτα,κρεμμύδι & μαϊντανό. )

Λαχματζούν τυλιχτό 4,50€
με αγγουράκι, ντομάτα, κρεμμύδι και λίγο λεμονάκι 

Καλαμάκι μοσχάρι/τυλιχτό         2,70€/3,50€
Η επανάσταση στην βέργα
Συκωτάκι μοσχαρίσιο με κομμάτια μπόλιας ανάμεσά τους   2,70€
Καλαμάκι χορτοφάγων (δεν τυλίγεται)
Μανιτάρια, ντοματίνια, χρωματιστές πιπεριές, μελιτζάνα
(σερβίρεται με χαλούμι & καροτάκι)   2,90€
Πίτα κομμένη με πάπρικα και αλάτι.  0,50€

Σε όλα τα χωριά, σε κάθε σπιτικό πολλοί από εμάς έχουμε δει τη γιαγιά να πήζει το γιαούρτι, να ξεφλουδίζει τις 
ντομάτες, να ψήνει τα παξιμάδια στον ξυλόφουρνο -έξω στο ύπαιθρο- δίπλα από την κουζίνα με τους τσίγκους από 

πάνω για σκεπή. Αυτός ο βοηθητικός χώρος λοιπόν είναι η Λότζα ή Ξελόντζα ή Χαμοκέλα.
Εδώ όλα γίνονται μπροστά σας και απ’την αρχή με υπομονή!! 

Παίρνουμε τις πρώτες ύλες τις μετατρέπουμε σε γεύσεις και σας ταξιδεύουμε στο παρελθόν. 
Δεν ξαναζεσταίνουμε αλλά φρεσκοψήνουμε και μόνο στα κάρβουνα.



ΟΡΕΚΤΙΚΑ
Λαχματζούν με μοσχαρίσιο κιμά 
ψημένο στην πέτρα με ντοματούλα και κρεμμυδάκι.                             5,50€

Ψητές ντομάτες & πιπεριές 
με λαδάκι & μαϊντανό. Ό,τι πρέπει για ζούλιγμα  4,00€
Ψητές μελιτζάνες με ντοματούλα & σκορδάκι  4,00€
Φέτα με λαδορίγανη   2,90€
Τζατζίκι πύραυλος με γιαούρτι χειροποίητο    2,90€
Τυροκαυτερή για λίγους    2,70€

Εσμέ (ντομάτα,κρεμμύδι, μαϊντανό ψιλοκομμένα 
και γιαουρτάκι να σβήσουμε την φωτιά)   2,70€

Αυγά του Πασάκα μας 
με πατάτες & χοιρινό παστό ή σουτζούκι   5,50€

Μελιτζανοσαλάτα χειροποίητη  με καπνιστές μελιτζάνες   3,40€

Χαλούμι (το λατρέψατε) με καροτάκι  τουρσί και βαλσάμικο  4,50€

Φρεσκοκομμένες τηγανιτές πατάτες  2,70€
Με σαλτσούλα μουστάρδας   3,20€
Με σαλτσούλα μουστάρδας και με κεφαλοτύρι  3,50€
Με φέτα τριμμένη           3,50€

Σαγανάκι   3,50€

Παστουρμαδόπιτα   4,00€

Τυροπιτάρι  με μέλι και μαύρο σουσάμι  3,50€

Σαλτσούλα ντομάτας πολίτικη    2,00€

Σαλτσούλα γιαουρτιού με άνιθο & ελάχιστο σκορδάκι  2,00€

Σαλτσούλα μουστάρδας με κάρυ    2,00€

ΣΑΛΑΤΕΣ
Της Λωξάνδρας 
(σπανάκι, ρόκα, μανούρι, σταφίδα,παστέλι)   7,60€
Της Λότζας (μαρούλι,λόλα, iceberg, πορτοκάλι, κρουτόν, 
ψητό χαλούμι, σως μουστάρδας )                 6,40€
Του Μπαξέ (ψιλοκομμένα λαχανικά, ντομάτα, λάχανο, 
καρότο, πολύχρωμες πιπεριές, φρέσκο κρεμμυδάκι, μαϊντανό, 
σως βινεγκρέτ, με σκόρδο, κατίκι)   6,40€ 
ΤηςΥπαίθρου (χωριάτικη) 
ντομάτα, αγγούρι, κρεμμύδι, πιπεριά, παξιμάδι, 
φέτα, και βλαστάρια κάπαρης)  5,90€
Λάχανο-Καρότο (στην εποχή του)   3,90€
Μαρούλι-Κρεμμυδάκι   3,90€
Ταμπουλέ (πλιγούρι, μαϊντανό,δυόσμο, ντομάτα)  4,50€
Παξιμάδι χαρουπιού 
με ντοματίνια, φέτα τριμμένη & βλαστάρια κάπαρης (ο ντάκος)   5,90€

ΠΟΙΚΙΛ ΙΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΕΑΣ
Μιά απ όλα (για δύο)    14,90€
(2 σούβλες κεμπάπ, στήθος κοτόπουλο, μπούτι κοτόπουλο, 
χοιρινό, λουκάνικο, τηγανιτές πατάτες, πιπεριά & ντομάτα, 
κρεμμυδάκι τζατζίκι, σως μουστάρδα & 2 πίτες)

Όλα για όλα (για τέσσερις)   24,90€
(4 σούβλες κεμπάπ, 2 στήθος κοτόπουλο, 2 μπούτι κοτόπουλο, 
2 χοιρινά, 2 λουκάνικα, τηγανιτές πατάτες, πιπεριές & ντομάτες 
κρεμμυδάκι τζατζίκι, σως μουστάρδα & 4πίτες)

ΚΡΑΣΙ 
Χύμα:   Λευκό  (ποικιλία chardonnay  200ml/500ml/1lt  2.00€/2.50€/5.00€
                Ορεινής Μεσσηνίας & 
                 μοσχοφίλερο Μαντινείας)
                Ροζέ (ποικιλία grenache  200ml/500ml/1lt  2.00€/2.50€/5.00€
                          rouge Ορεινής Μεσσηνίας)  
 
Φιάλες: Βιολογικό  Λευκό ΙΣΙΔΩΡΑ   500ml  5.50€
  Ροζέ ΒΑΛΕΡΙΑ  500ml  5.50€
  Κόκκινο ΝΑΥΣΙΚΑ 500ml  5.50€

Τσίπουρο - Ούζο    100ml/200ml 2.50€/5.00€

 ΕΖΑ φιάλη /κουτάκι  250ml/500ml 2.50€/3,50€
 ΕΖΑ lager φιάλη/κουτάκι         500ml 2.80€
 ΦΙΞ ποτήρι  400ml 2.80€
 ΦΙΞ φιάλη                                       500ml 2.80€
 Μάμος εν Πάτραι  φιάλη  500ml 2.80€
 Βεργίνα Weiss                                500ml 4.00€
 Odyssey Red φιάλη                        330ml 4.00€
 Odyssey White φιάλη                    330ml 4.00€
 ZEOS ξανθιά/μαύρη φιάλη            1llt 6.00€

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ
ΕΨΑ Πορτοκαλάδα  330ml                        1,70€
ΕΨΑ Πορτοκαλάδα Μπλέ 330ml           1,70€
ΕΨΑ Λεμονίτα 330ml                       1,70€
ΕΨΑ Γκαζόζα 330ml  1,70€
ΕΨΑ Σόδα 330ml  1,70€
Green Cola 330ml                                             1,70€
Coca Cola/Light/Zero 330ml  1,70€
Ανθρακούχο νερό 330ml  1,50€
Νερό 500ml/1lt  0.50€/1,00€

Στις μπύρες και τα αναψυκτικά κρατάμε γερά 
και μόνο Ελληνικά

ΞΕΧΑΣΜΕΝΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΜΕΡΙΔΑ
Μερίδα μοσχάρι 
(3τμχ, πίτα ψημένη, πιπεριά, ντομάτα,τζατζίκι, κρεμμυδάκι)  10,90€ 8,90€

Γιουνκέρ μπεγιερντί μοσχάρι 
(3τμχ, πίτα ψημένη πουρές μελιτζάνας, ντομάτα, σαλτσούλα)   10,90€ 8,90€

Γιουνκέρ μπεγιερντί κοτόπουλο ή χοιρινό 
(3τμχ, πίτα ψημένη πουρές μελιτζάνας, ντομάτα, 
κόκκινη σαλτσούλα)  8,90€ 5,20€

Μερίδα συκώτι 
(3 βέργες, ντομάτα, κρεμμυδάκι, κομμένη πίτα)   9,90€ 7,90€

Γιαουρτλού κεμπάπ ή κοτόπουλο ή χοιρινό 
(3τμχ, πίτα ψημένη, γιαούρτι & κόκκινη σαλτσούλα)  7,90€ 5,20€

Μερίδα χοιρινό 
(3τμχ, πίτα ψημένη, πιπεριά, ντομάτα, τζατζίκι, κρεμμυδάκι)  7,60€ 4,90€

Μερίδα κοτόπουλο μπούτι ή στήθος 
(3τμχ, πίτα ψημένη, πιπεριά, ντομάτα, σως,κρεμμυδάκι)    7,60€ 4,90€

Μερίδα κεμπάπ 
(3τμχ, πίτα ψημένη, πιπεριά, ντομάτα, τζατζίκι, κρεμμυδάκι)  7,60€ 4,90€

Το κασερλί κεμπάπ του Ερντάλ 
με φρεσκοκομμένες πατάτες και ντομάτα 
(κάποιοι μας είπαν τους ανώτερους) 7,90€ 

Μπιφτεκάκια μοσχαρίσια 
με φρεσκοκομμένες πατάτες   7,00€
Συνοδέψτε με πίτα ψημένη και σως μουστάρδας   7,50€

Μπιφτεκάκια κοτόπουλο 
με φρεσκοκομμένες πατάτες  7,00€
Συνοδέψτε με πίτα ψημένη και σως γιαουρτιού    7,50€

Μπριζολάκια πρόβατο (φιλέτο μπούτι) 
με φρεσκοκομμένες πατάτες και κρεμμυδάκι  7,60€

Σταβλίσια μπριζόλα μοσχαρίσια
με φρεσκοκομμένες πατάτες. 12,90€

                                                                                                            ολόκληρη   μισή


