
Η παράδοση συναντά...
...τη φρεσκάδα των θησαυρών 

της θάλασσας!
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Γιατί ο Βακαλάος της Ισλανδίας  
είναι κορυφαίος στον κόσμο.

O υγράλατος Βακαλάος Ισλανδίας (Gadus Morhua) είναι 
τροφή υψηλής ποιότητας και μεγάλης διατροφικής αξίας. Ψα-
ρεύεται στο βόρειο - ανατολικό  Ατλαντικό ωκεανό που είναι 
από τους πιο καθαρούς και πλούσιους υγροβιότοπους  στον 
κόσμο. Επίσης ο Βακαλάος Ισλανδίας ψαρεύεται με παραγάδι 
κοντά στις ακτές και καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, εκτός 
της περιόδου αναπαραγωγής. Έτσι ο  Βακαλάος Ισλανδίας 
ξεχωρίζει, λόγω του ότι το πάστωμα γίνεται ενώ το ψάρι είναι 
ακόμα φρέσκο.

Με αυτό τον τρόπο ο Βακαλάος Ισλανδίας συγκρατεί όλη την 
υγρασία του και στο μαγείρεμα γίνεται αφράτος & γευστικός.

Λαχταριστή γεύση σε... απίθανη τιμή 
Το Ling Ισλανδίας (Molva Molva) είναι ένα ακόμα είδος λαχταρι-
στού ψαριού που αλιεύεται στο βόρειο - ανατολικό Ατλαντικό ωκε-
ανό σε βάθη πολύ μεγαλύτερα από αυτά όπου ζει ο Μπακαλιάρος. 
Για να προστατέψουν τα παραγάδιά τους οι Ισλανδοί ψαράδες, το 
αναζητούν κυρίως του καλοκαιρινούς μήνες και τον χειμώνα μόνον 
όταν η θάλασσα είναι ήρεμη.

Λαχταριστός Αφράτος Βακαλάος Ισλανδίας 
νόστιμος όσο ποτέ...

Μπακαλιαράκια,

μόνο από 

   3,80€

COD (Gadus Morhua)

LING



Το μυστικό στο τηγάνισμα της πατά-
τας κρύβεται στο μεγάλο θησαυρό που 
έβγαλε η ελληνική γη... το extra παρθένο 
ελαιόλαδο.

Στο  χρησιμοποιούμε για το παραδοσιακό τη-
γάνισμα της πατάτας αποκλειστικά extra παρθένο ελαιόλαδο υψηλής 
ποιότητας.

Κομμένες στο χέρι και με  
extra παρθένο ελαιόλαδο

πατατούλες

ΕξτρΑ
ΠΑρθΕνο

ΕΛΑΙοΛΑΔο

Ένα μικρό μάθημα Ιστορίας
Η ιστορία του ψαρέματος του Βακαλά-

ου ξεκινά από τα χρόνια των Βίκινγκς, 
οι οποίοι κυνηγώντας τους βακαλάους 
έφτασαν στην άλλη άκρη της θάλασσας 
και ανακάλυψαν τυχαία το Νέο Κόσμο.

Στην Ελλάδα ο Βακαλάος έφτασε όταν 
έμποροι της Πελοποννήσου αντάλλαξαν 
σταφίδες με τους θησαυρούς της θάλασ-
σας.

θρεπτική Αξία  
Μπακαλιάρου και Ling

Το πάστωμα παίζει ρόλο συντήρησης 
και όχι γεύσης. Έτσι, δεν αλλοιώνεται 
η θρεπτική αξία του ψαριού και ειδικά 
δεν επηρεάζονται καθόλου τα πολύ ευ-
εργετικά πολυακόρεστα λιπαρά οξέα 
μακράς αλύσου του τύπου n-3 ή ω-3, 
που απαντώνται περισσότερο στα 
ψάρια των ψυχρών θαλασσών. Λόγω 
των χαμηλών ποσοστών λίπους και 
αναλογικά υψηλού ποσοστού σε ω-3, 
ο βακαλάος μπορεί να αποτελέσει τη 
κύρια πηγή πρωτεΐνης για μικρούς 
και μεγάλους.

Τηλ. για  προπαραγγελίες
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ορεκτικά
Πατάτες τηγανητές 
(φρέσκες πατάτες τηγανισμένες σε έξτρα παρθένο ελαιόλαδο) ..................................... 3,50€
Σκορδαλιά  ................................................................................................ 3,00€
Καυτερή Σκορδαλιά  ............................................................................... 3,00€
Πατατοσαλάτα (με σπιτική μαγιονέζα)  ............................................ 3,50€
Ταραμοσαλάτα  ........................................................................................ 3,50€

Φρέσκες Σαλάτες
Χωριάτικη Σαλάτα  ................................................................................ 4,80€
Πράσινη Σαλάτα  ..................................................................................... 3,50€
Λαχανικά Ημέρας  ................................................................................... 3,50€ 

Στο χέρι 
Σουβλάκι Φεύγα με Ling Φιλέτο Τηγανητό 
(με πατάτες τηγανητές)  ...............................................................................................................  3,80€

Μερίδες
Μπακαλιάρος Φιλέτο Τηγανητός  
(με πατάτες τηγανητές ή λαχανικά ατμού και σκορδαλιά/ σος σπιτικής μαγιονέζας) .....  7,80€
Ling Φιλέτο Τηγανητό 
(με πατάτες τηγανητές ή λαχανικά ατμού και σκορδαλιά/ σος σπιτικής μαγιονέζας) .. 6,40€
Μπακαλιάρος Φιλέτο στον Ατμό 
(με πατάτες τηγανητές ή λαχανικά ατμού και σκορδαλιά/ σος σπιτικής μαγιονέζας)  ...7,80€

Ποτά - Αναψυκτικά
Αναψυκτικά (μπουκάλι) 250 ml  ..........................................................1,50€
Εμφιαλωμένο νερό 1 lt  ...........................................................................1,00€
Μπύρες (φιάλη) 500 ml  ........................................................................ 2,80€
Μπύρα Εισαγωγής (κουτάκι) 330 ml  .................................................1,80€
Ρετσίνα 500 ml  ....................................................................................... 2,60€
Ούζο 200 ml .............................................................................................. 5,00€
Τσίπουρο 200 ml .......................................................................................7,50€
Κρασί λευκό Chardonnay / κόκκινο Cabernet (1/2 κιλό)  ................... 5,50€
Κρασί λευκό Chardonnay / κόκκινο Cabernet (1/4 κιλό)  ................... 3,00€

Γλυκό
Επιδόρπιο Ημέρας  ................................................................................. 3,00€

•  Οι τηγανητές πατάτες τηγανίζονται σε έξτρα παρθένο ελαιόλαδο και τα ψάρια 
τηγανίζονται σε σογιέλαιο που διατηρεί τη τρυφερότητα και πλούσια γεύση κάθε 
κομματιού φιλέτου ψαριού. 

•  Όλα τα κομμάτια ψαριού, ακόμα και τα φιλέτα, μπορεί να περιέχουν μικρά κοκ-
καλάκια. Συνιστούμε στους αγαπητούς μας πελάτες να είναι προσεκτικοί. Καλή 
σας απόλαυση. 

•  Στις τιμές περιλαμβάνονται α) δημοτικός φόρος 0,5% β) ΦΠΑ 11% εκτός οινο-
πνευματωδών όπου ΦΠΑ 23%.

•  Οι τιμές και οι προσφορές του καταλόγου μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποί-
ηση

και άλλα...
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