MENU

סלון יווני ,שף גיא פרץ מארח

לחם ושות‘
בייגל שומשום יווני ממרח סקורדליה ,לב עגבנייה בשמן זית ,קונפי שום וחמאת תבלינים יוונית
מיקס זיתים מיוון
צלחת חריפים צ‘ילי קלוי ,פלפלים ירוקים וסחוג טרי
טחינה הר ברכה שומשום קלוי ורסק חריפים

המאזטים של גיא ,ככה פותחים ארוחה!
צזיקי שמן זית אורגנו מטוגן וסלילי מלפפון
פלפלים מתוקים קלויים בגריל אורגנו ופטה מיוון
איקרא בצל ירוק וסגול ,שמן זית
גבינת פטה מיוון שמן זית ,זעתר ,וקלמטה
פרוסות חציל בתחמיץ יווני אגוזים מקורמלים ושום קונפי
חציל יווני שרוף על פחמים עם בצל ירוק ופטה
הרינג שמאלץ בצל קצוץ וצ'ילי
סלט ביצים יווני בצל מטוגן ,בצל ירוק ושמיר
טירוקפטרי גבינת פלפלים פיקנטית

דליקטסים
בוטרגה ביצי בורי מיובשים במלח ,שמן זית ופלח לימון
אנשובי במלח פלפל חריף ,בצל קצוץ ולימון
טונה אדומה כבושה בכבישה עדינה ,בצל ירוק וסגול ,לימון וצלפים

סלטים מרעננים
סלט פאטוש יווני ירקות בחיתוך גס ,גבינת פטה מיוון ,קרוטוני בייגל יווני ,זעתר ,נענע אורגנו ,צלפים ,קלמטה ושמן זית
סלט תרד טורקי פלפל חריף ,סומק ,עגבניות ,לימונים ,צנוניות וגבינת עיזים
סלט סלקים קרפאצו סלק ,פלחי סלק צלויים ,סקורדליה ,לבאנה ,שקדים ווינגרט דבש

דגים נאים
סשימי ים תיכון פלחי עגבנייה ,מוסר ים פרוס ,קריספי פיתה יוונית ,לבנה ,צנוניות ,לימון כבוש ושמן זית
טונה סלוניקי בצל ירוק ,סלילי מלפפון ולבאנה ברוטב הדרים וכוסברה
קרפאצ'ו לוקוס זרעי עגבנייה ,עלי כוסברה ,שמן זית ,סחוג טרי וצנוניות
סביצ'ה פיראוס קוביות מוסר ים ,כוסברה ,צ‘ילי ,בצל ירוק וסגול ,לימון ושמן זית לצד צזיקי יווני

פאווה
החומוס של היוונים ,קרם אפונה צהובה ,חמים עם מגוון טעמים.
מומלץ לסחוט לימון ולערבב יחד עם כל התוספות.
פאווה סנטוריני קלאסית בשילוב קלמטה ,בצל סגול ,בצל ירוק ,קונפי שום ,צ'ילי ,צלפים וגבינת פטה
פאווה גירוס שווארמה של נתחי דגים חמה ,טחינה ,בצל ירוק ובצל סגול
פאווה ארטישוק לבבות ארטישוק ,לימונים כבושים ,בצלים וקלמטה
פאווה כרובית שווארמה כרובית מתובלת וטחינה הר ברכה

צמחוני

טבעוני

ללא גלוטן *ניתן להגיש חלק מהמנות ללא גלוטן

סלון יווני ,שף גיא פרץ מארח
ראשונות חמות
כרובית שוק אפויה על טחינה הר ברכה ותחמיץ עשבי תיבול ולימונים כבושים
ארטישוק יווני על קרם יוגורט יווני ,זיתי קלמטה ,קונפי שרי ולימון כבוש
דולמדס עלי גפן ממולאים באורז עגול ,לאבנה וקרם לימונים כבושים
קציצות כרישה וזוקיני צזיקי יווני וסלסה לב עגבנייה
צ‘יפס יווני אורגנו ,שום ,זעתר טרי ,לימון ופטה
סרדינים מטוגנים ציפוי קריספי ,רוטב שיפקה לימון ,רוטב עשבי תיבול וצזיקי

מאפים ,פריכים & מטוגנים
סגנאקי חלומי קריספי ריבת ענבים בניחוח אוזו ולימון
טירופיטה מאפה פילאס ,פטה ותרד טורקי ,נגיעת טחינה גולמית ,סילאן ושקדים
סיגר של לוקוס לב חסה ,זר כוסברה ,טחינה ואריסה ,רוטב צ‘ילי הדרים וכוסברה
קריספי פטה יוונית גבינת פטה במעטפת פילו פריכה עם ריבת בצל ,לימון ,דבש ותערובת תיבול יוונית

עיקריות
חרב סובלאקי דגים קוביות מוסר ים וירקות גריל על פיתה יוונית
נתחי לברק צלויים על משוויה ,קלמטה ,שקדים ולימונים כבושים
פילה לוקוס בגריל תרד טורקי ,חמאת לימון ושקדים ,צ‘ילי
לברק שלם על פחמים/מטוגן לצד מוקפץ ירוקים בשמן זית
כיסוני פסטה במלית מיקס גבינות בשמנת שום תרד ,קלמטה ,אורגנו טרי וקונפי שרי
פילה מוסר ים "סלוניקי סטייל" שום ,שמן זית ,קלמטה ,עגבניות ,שמנת וצלפים
גירוס דגים נתחי לוקוס ומוסר ים ,טחינה ,עגבניות ופלפלים בגריל
דגי ים במשקלים )שאל את המלצר על הדגה היומית( מוסר ,לוקוס ,בר ים  -אפוי או מטוגן )מחיר ל 100-ג‘(
קבב לוקוס בגריל על תבשיל עגבניות שרי מנגולד ,גרגרי חומוס ולימון כבוש
 Fish & greekנתחי דג קוד מטוגנים בציפוי פריך וצ‘יפס יווני
שווארמה כרובית על הפלנצ‘ה ,טחינה וירקות גריל על פיתה יוונית

צמחוני

טבעוני
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