
 

 

Η Αστρουεγγιά προτείνει 

ΠΚΗΡΕ ΛΕΜΟΤ ΛΕ 22,00 ΕΤΡΩ ΣΟ ΑΣΟΛΟ 

 

 Ραιάηα Αλάκεηθηε Καραληθώλ 

 

 Λεισκέλε Φέηα (πιηρηή ζε Φύιιν Ιξνύζηαο κε Λέιη 

θαη Ρνπζάκη)  

 

 Λαληηάξηα Γεκηζηά 

 

 Ιπξίσο Οηάην επηινγή ζαο 

 Φηιεηάθηα Τνηξηλνύ ζηα θάξβνπλα 

 Φηιέην Ινηόπνπιν 

 Λπηθηέθη 

(Όλα ηα κσρίως πιάηα ζσνοδεύονηαι με παηάηες και ρύζι ανάμεικηο) 

 Λία θηάιε Ιξαζί (750ml) αλά 2 άηνκα Λνζρνθίιεξν –

Αγησξγίηηθν (Όκηθξνλ Ζαραξηά) 

Η επιπλέον υιάλη κρασί τρεώνεται στην τιμή των 10,00 € 

 

 



ΑΚΑΣΕ 

 

 ΑΣΡΟΦΕΓΓΙΑ        (10,00€) 

Φηιεηάθηα θνηόπνπιν, αλάκεηθηα ιαραληθά, παμηκαδάθηα 

& βηλεγθξέη κνπζηάξδαο. 

 

 ΠΑΝΔΑΙΙΑ         (9,00€) 

Λαξνύιη, ξόθα, iceberg, ξαληίηζην, θξνπηόλ κε dressing 

κπαιζάκηθνπ κε κέιη 

 

 SPECIAL         (11,00€) 

Λαλνύξη ζράξαο, αλάκεηθηα ιαραληθά, θάπαξε, 

θξεκκύδη, πηπεξηά κε dressing κπαιζάκηθν ξνδηνύ 

 

 ΤΦΠΘΑΘΙΗ         (8,00€) 

 

 ΛΑΠΞΣΚΘ          (7,00€) 

 

ΟΡΕΙΣΘΙΑ 

 

 Λαληηάξηα κε γέκηζε ηπξηώλ & αιιαληηθώλ (7,00€) 

 Φινγέξεοθνηόπνπιν       (9,00€) 

 Τνηξηλό θξαζάην        (6,00€) 

 Λπεθξή κεδέ           (8,00€) 

 Φέηα ζε θύιιν θξνύζηαο κε κέιη & ζνπζάκη (7,00€) 

           



 

ΣΤΡΘΑ 

 Γξαβηέξα          (8,00€) 

 Φέηα           (5,00€) 

 Πνθθόξ          (7,00€) 

 Λαλνύξη          (7,00€) 

 Ονηθηιίαηπξηώλ          (25,00€)

  

ΙΤΡΘΩ ΠΘΑΣΑ 

 

 Τνηξηλό θαξέ ζράξαο       (10,00€) 

 Φηιέην θνηόπνπιν ζράξαο     (10,00€) 

 Λπηθηέθη ζράξαο        (10,00€) 

 Λπηθηέθη ζράξαο γεκηζηό      (12,00€) 

 Κνπθάληθν           (9,00€) 

 Υαξνλέθξη         (15,00€) 

 Λπξηδόια κνζραξίζηα ζράξαο     (15,00€) 

 Ονηθηιία θξεαηηθώλ       (35,00€)

  

(Όλα ηα κσρίως πιάηα ζσνοδεύονηαι με παηάηες & ρύζι ανάμεικηο) 

 

 

  



 

ΟΘΜΟΘ ΚΕΤΙΟΘ 

 

 

 Άθξεο Ρθνύξα Λνζρνθίιεξν (750 ml)  (30,00€) 

 Ακέζπζηνο (750 ml)       (45,00€) 

 Ιαηώγη Αβέξσθ (750 ml)      (35,00€) 

 Λαιαγνπδηά (750 ml)       (40,00€) 

 Λαθεδνληθόο (750 ml)      (28,00€) 

 

 

ΟΘΜΟΘ ΡΟΖΕ 

 

 Λαθεδνληθόο (750 ml)      (35,00€) 

 Ταηδεκηράιε (750 ml)      (40,00€) 

 

 

ΟΘΜΟΘ ΕΡΤΘΡΟΘ 

  

 

 Άθξεο Αγησξγίηηθν Ρθνύξα (750 ml)   (35,00€) 

 Ιαηώγη Αβέξσθ (750 ml)      (40,00€) 

 Ακέζπζηνο (750 ml)       (45,00€) 

 Λαθεδνληθόο (750 ml)      (35,00€) 

 

 



 

ΠΟΣΑ 

 

 Ξπίζθη θηάιε απιή (θνκπιέ)        (90,00€) 

 Ξπίζθη Φηάιε Ρπέζηαι (θνκπιέ)        (110,00€) 

 Βόηθα Φηάιε (θνκπιέ)          (90,00€) 

 Ονηό (απιό)                        (8,00€) 

 Ονηό (ζπέζηαι)        (10,00€) 

 Λπύξα          (5,00€) 

 Αλαςπθηηθά         (3,00€) 

 Μεξό          (2,00€) 

 

 Ονηθηιία Φξνύησλ       (15,00€) 

 Νεξνί Ιαξπνί        (10,00€) 

 

 Κνπινύδηα (παλέξη)        (5,00€) 

 

τις τιμές σσμπεριλαμβάνονται όλες οι νόμιμες επιβαρύνσεις! 

 


