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Μεζεδοπωλείο

ΠΕΡΙ ΟΡΕΞΕΩΣ...ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ
Χειροποίητο ψωµί

Grilled handmade bread

Πίτα στη σχάρα
Grilled pita bread

0,50€
0,50€

ΚΡΥΑ ΟΡΕΚΤΙΚΑ/COLD APPETIZERS
Καπνιστή µελιτζανοσαλάτα χειροποίητη
µε µυρωδικά και γιαούρτι
Handmade smoked eggplant
with herbs and yoghurt

Τυροκαυτερή χειροποίητη
µε πιπεριά Φλωρίνης
Handmade hot cheese salad
with Florina peppers

3,80€

3,80€

Φάβα µε φρέσκο κρεµµυδάκι,
ντοµατίνια και αρωµατικό λάδι

3,80€

ΖΕΣΤΑ ΟΡΕΚΤΙΚΑ/HOT APPETIZERS
Σπιτικοί κολοκυθοκεφτέδες
µε δροσερό ντιπ γιαουρτιού
Homemade zucchini meat balls
with cool yogurt dip

Φέτα µε φύλλο κρούστας,
λιαστή ντοµάτα, πιπεριές,
κάπαρη και φρέσκια ρίγανη

Feta cheese crust, sun-dried tomatoes,
peppers, capers and fresh oregano

Σαγανάκι τυρί µε ρακόµελο
και καβουρδισµένο σουσάµι

4,80€

Τηγανόψωµο της γιαγιάς µε ντοµάτα,
ψητό ταλαγάνι και αρωµατικό λάδι

5,70€

Ρολάκια κεσαρίας µε κασέρι
και παστουρµά

4,90€

Σκαλτσούνια µε ανθότυρο και δυόσµο

4,90€

Fried chesse (saganaki) with rakomelo
and roasted sesame

Kesarias rolls with kasseri cheese
and pastrami

3,40€

Fava with fresh onions,
cherry tomatoes and aromatic oil

5,90€

Zucchini chips
with kefalo-gruyere cheese

Grandma's fried bread with tomato,
roasted tallow and aromatic oil

Τζατζίκι µε στραγγιστό γιαούρτι
Tzatziki with strained yogurt

Κολοκυθάκια τσιπς
µε κεφαλογραβιέρα

4,90€

Skaltsounia with ricotta and mint

Γίγαντες γιαχνί µε πικάντικο λουκάνικο 5,60€
Giant gourds with spicy sausage

Ξυπόλητη µελιτζάνα µε φρέσκια
ντοµάτα, µυρωδικά και φέτα

4,80€

Πατάτες τηγανητές

3,20€

Πατάτες µε φρέσκια ρίγανη και φέτα

3,80€

Πίτα ηµέρας

4,00€

Barefoot eggplant with fresh tomato,
herbs and feta cheese

Fried potatoes

Handmade potatoes with oregano
and feta cheese

4,80€

Pie of the day
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ΣΑΛΑΤΕΣ/SALADS
Σαλάτα Μαχαιροπίρουνο
µε γαλλικό µαρούλι, κοτόπουλο,
µπέικον, καλαµπόκι, κρουτόν, φλεϊξ
παρµεζάνας και σως µουστάρδας

Μπιφτέκι µοσχαρίσιο
Beef burger

Παϊδάκια καρέ γάλακτος 500γρ.

Milk chops kare 500gr.

6,90€

Λουκάνικα σχάρας αλλιώς
µε πικάντικη µουστάρδα και πίτα

5,80€

Μπριζολάκια χοιρινά τρυφερά

7,10€

6,70€
Grilled sausages allios
with spicy mustard and pie

6,80€

Greek Salad

Pork chops tenderly

Χόρτα εποχής

4,70€

Season greens

Μοσχαρίσια
Beaf

Ανάµεικτη σαλάτα του αγρού
µε µαρούλι, ρόκα, άσπρο λάχανο,
καρότο και λαδολέµονο

5,80€

Mixed salad of the field
with lettuce, rocket, white cabbage,
carrot and oil & lemon sauce

Σαλάτα µε σπανάκι,
ντοµατίνια, καραµελωµένα καρύδια,
τραγανό µπέικον και ροκφόρ
Salad with spinach,
cherry tomatoes, caramelized nuts,
crunchy bacon and roquefort

13,80€

Πανσετάκια στη λαδόκολλα 500γρ.

Pansetes in parchment paper 500gr.

Nesting Cretan dakos with fresh tomato,
olives, feta cheese and capers

Σαλάτα χωριάτικη

7,80€

6,90€

Maxairopirouno Salad
with french lettuce, chicken, bacon, corn,
croutons, parmesan fleix and mustard sauce

Φωλιαστός Κρητικός ντάκος
µε φρέσκια ντοµάτα, φέτα,
ελιές και κάπαρη

ΨΗΤΑ ΣΤΑ ΚΑΡΒΟΥΝA
ON THE GRILL

Κεµπάµπ γιαουρτλού
µε φρέσκια ντοµάτα
και δροσερό γιαούρτι
Kebab yoghurt
with fresh tomato
and cool yoghurt

13,90€

6,90€

Ποικιλία Κρεατικών

28,00€

Κότσι χοιρινό αργοψηµένο
στο φούρνο µε µαύρη µπύρα

22,40€

Variety of meats

6,90€

Pork choped crumbled
in the oven with black beer

www.maxairopirouno.gr
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ΚΡΑΣΟΜΕΖΕ∆ΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΑΤΡΕΙΣ
ΤΟΥ ΚΡΑΣΟΠΟΤΗΡΟΥ
Συκώτι µοσχαρίσιο µε µανιτάρια, καραµελωµένα κρεµµύδια και αρωµατικό λάδι σκόρδου

6,90€

Beef liver with mushrooms, caramelized onions and garlic flavor oil

Τηγανιά του χοίρου µε µουστάρδα, λεµόνι και φρέσκια ρίγανη

5,90€

Fried pig with mustard, lemon and fresh oregano

Τηγανιά κοτόπουλο µε µανιτάρια, µπέικον και κρέµα τυριού

6,80€

Fried chicken with mushrooms, bacon and cream cheese

Μεθυσµένο κοτόπουλο µε ασύρτικο κρασί, ντοµάτα, πιπεριές, µελιτζάνα & κεφαλοτύρι

6,90€

Drunken chicken with Assyrtiko wine, tomato, peppers, eggplant and kefalotiri cheese

Σπετσοφάι µερακλίδικο

5,80€

Spetsofai meraklidiko

Μοσχαρίσια γλώσσα µε αρωµατικό λάδι, θυµάρι και χοντρό αλάτι Μεσολογγίου

6,90€

Beef tonque with aromatic oil, thyme and coarse salt from Messolonghi

Κεφτέδες της γιαγιάς µε σάλτσα ντοµάτας

5,20€

Grandma's meatballs with tomato sauce

Πανσέτα στο τηγάνι µε πικάντικη ντοµάτα, κάπαρι, ελιές, φρέσκια ρίγανη και φέτα

5,90€

Pancake in pan with spicy tomato, caper, olives, fresh oregano and feta cheese

Σνίτσελ κοτόπουλο

6,90€

Chicken schnitzel

ΓΛΥΚΑ/DESSERTS
Σοκολατόπιτα µε παγωτό

Chocolate pie with ice cream

2,80€

www.facebook.com/Mαχαιροπίρουνο

Καρυδόπιτα µε παγωτό

2,80€

Γλυκό του κουταλιού

2,50€

Pecan pie with ice cream
Sweet of the spoon

www.maxairopirouno.gr

Το λάδι που χρησιµοποιούµε στις σαλάτες είναι έξτρα
παρθένο ελαιόλαδο / Οι πατάτες είναι φρέσκιες /
Τα κρέατα είναι ηµέρας
The oil used in salads is extra-virgin olive oil /
The potatoes are fresh / We use only fresh meat
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ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΑ
TRADITIONAL DRINKS
Ρετσίνα Μαλαµατίνα 500ml
Retsina Malamatina 500ml

4,00€

Χύµα κρασί Μαχαιροπίρουνο 500ml Λευκό 3,50€
Machairopirouno bulk wine 500ml White

Χύµα κρασί Μαχαιροπίρουνο 500ml Κόκκινο 3,50€

Machairopirouno bulk wine 500ml Red

Χύµα κρασί Μαχαιροπίρουνο 500ml Ροζέ

3,50€

Ούζο εµφιαλωµένο 200ml

6,50€

Ούζο χύµα 100ml

1,90€

Τσίπουρο εµφιαλωµένο 200 ml

6,50€

Τσίπουρο χύµα 100ml

1,90€

Ρακόµελο 200ml

6,50€

Machairopirouno bulk wine 500ml Rosé

Ouzo bottled 200ml
Ouzo bulk 100ml

Tsipouro bottled 200ml
Tsipouro bulk 100ml

Rakomelo 200ml

Καλή σας Όρεξη!

Χρήστος Ντάλλας

ΜΠΥΡΕΣ/BEERS
Καϊζερ / Kaiser 500 ml
Μύθος / Mythos 500 ml
Φιξ / Fix 500 ml
Φιξ Dark / Fix Dark 330 ml
Φιξ Άνευ / Fix Alcohol Free 330 ml

3,60€
3,50€
3,50€
3,60€
2,50€

ΜΠΥΡΑ ΠΟΤΗΡΙ / DRAFT BEER
Καϊζερ / Kaiser 330 ml
Μύθος / Mythos 330 ml

2,90€
2,90€

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ/COOL DRINKS
Coca Cola 250 ml
Coca Cola Light 250 ml
Coca Cola Zero 250 ml
Sprite 250 ml
Έψα Λεµόνι 250 ml

2,50€
2,50€
2,50€
2,50€
2,50€

Έψα Πορτοκάλι 250 ml

2,50€

Σόδα 250 ml

2,50€

Σουρωτή 250 ml (ανθρακούχο νερό)

2,60€

Νερό 1 lt (φυσικό µεταλλικό)

1,10€

Fanta Lemon 250 ml

Fanta Orange 250 ml
Soda Water 250 ml

Souroti (Mineral Water) 250 ml
Water (Mineral Water) 1 lt

www.maxairopirouno.gr
www.facebook.com/Mαχαιροπίρουνο
Αγορανοµικός υπεύθυνος: Α∆ΑΜΑΝΤΙΟΣ ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
Σε περίπτωση έκδοσης τιµολογίου ενηµερώστε µας εγκαίρως.
Στις τιµές περιλαµβάνoνται οι νόµιµες επιβαρύνσεις ΦΠΑ και δηµοτικού φόρου.
Το κατάστηµα υποχρεούται να διαθέτει έντυπα δελτία σε ειδική θήκη στην έξοδο για τη διατύπωση οποιασδήποτε διαµαρτυρίας.
If you wish for an invoice please inform us in time.
V.A.T. and all other taxes are included.
The restaurant is obliged to have printed complaint forms in a special case near the exit.

Wireless order solution by:

