ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΡΗΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

Ψωµί χειροποίητο προζυµένιο µακράς ωρίµανσης 2,00€

ΣΑΛΑΤΕΣ
Η ΚΡΗΤΙΚΗ
Τοµατίνια, αγγουράκι, νερό χωριάτικης, κρεµµυδάκι,
πράσινα πιπεράκια, παξιµάδι τρίµµα, κρέµα κρητικών τυριών, κρίταµο, κάπαρη,
φιλέτα αλατσοελιές, λάδι βασιλικού, ξύδι µαρουβά
10€

Ο ΝΤΑΚΟΣ
Ξαναζυµωµένο σπασµένο παξιµάδι, τριµµένη ντοµάτα,
διάφορα τοµατίνια, πηχτόγαλο Χανίων, αγουρέλαιο, φρέσκια ρίγανη, βασιλικός
8,50€

Η ΠΡΑΣΙΝΗ
Διάφορα µικρά φυλλώµατα, καβουρδισµένα αράπικα φιστίκια,
τυροµάλαµα στην άλµη, φλοίδες γραβιέρας, αλµυρό ξεροτήγανο,
αβοκάντο Κρήτης, φρούτα εποχής, σάλτσα πορτοκάλι-πετιµέζι
9,50€

ΤΑ ΧΟΡΤΑ
Κρητικά χόρτα εποχής στη σχάρα, ψητός ξερός ανθότυρος,
καβουρδισµένα αµύγδαλα, ψητές χρωµατιστές πιπεριές, τοµατίνια,
βραστό κολοκυθάκι, αυγό βραστό µελάτο, καλαµπόκι
9€

ΟΡΕΚΤΙΚΑ
ΟΙ ΠΑΤΑΤΕΣ
Σε 3 υφές (τσακιστή, πατατάκι, τηγανητή)
µε κρέµα στάκας, πούδρα σύγκλινο και τριµµένη γραβιέρα
9€

ΤΟ ΤΥΡΙ
Γραβιέρα σε φύλλο ξεροτήγανο στο τηγάνι µε πικάντικη
µαρµελάδα καρπούζι, λάδι δυόσµου και τζελ λέµονι
9€

ΟΙ ΧΟΧΛΙΟΙ
Μπουµπουριστοί µε ψητό σκόρδο, ξύδι µαρουβά
και φρέσκο δεντρολίβανο
8,50€

ΟΙ ΝΤΟΛΜΑΔΕΣ
Αµπελόφυλλα και οι ανθοί µε ρύζι, µυρωδικά
και κρέµα κρητικών τυριών
8€

ΟΙ ΑΜΑΝΙΤΕΣ
Σε διάφορες υφές αρωµατισµένοι µε τρούφα,
κρέµα κόκκινης πιπεριάς και κρέµα αβοκάντο
8,50€

ΤΑ ΚΑΠΝΙΣΤΑ ΜΑΣ
Απάκι και λουκάνικο καπνισµένα από εµάς
µε ψητά λαχανικά και σάλτσα κρασιού
11,50€

ΤΑ ΑΥΓA
Με τη στάκα, φρέσκια µαύρη τρούφα,
καβουρδισµένα αµύγδαλα, κοτσάνια από βλήτα
12,50€

ΤΑ ΚΑΛΙΤΣΟYΝΙΑ*
Ποικιλία από κρητικά καλιτσούνια στο τηγάνι
8€

ΟΙ ΚΕΦΤEΔΕΣ
Τηγανητοί σε µυζηθρόπιτα µε κέτσαπ πελτέ,
τζατζίκι µυζήθρας και πατατάκια
9,50€

ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΑ
ΤΟ ΠΙΛΑΦΙ
Το παραδοσιακό πιλάφι του κρητικού γάµου µε ζιγούρι
16€

ΤΟ ΚΑΤΣΙΚΙ
Τσιγαριαστό µε τις πατάτες
και τους ασκολίµπρους
18€

Η OΡΝΙΘΑ
Κρασάτη µε χυλοπίτες και τριµµένο ξερό ανθότυρο
13€

Ο ΧΟIΡΟΣ
Μπριζόλα λαιµού πρώτα στη σχάρα, µετά στο τηγάνι σβησµένη
µε µαρουβά µε λεµονάτες πατατούλες και φασολάκια σχάρας
14€

Ο ΜΟΣΧΟΣ
Γιουβέτσι µε χειροποίητα ζυµαρικά πατάτας
και παλαιωµένη γραβιέρα
22€

ΤΑ ΓΕΜΙΣΤΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Σαν ριζότο µε τηγανητό κρεµµύδι και
κρέµα Κρητικών τυριών

11€

ΤΟ ΜΠΟΥΡΕΚΙ
Χανιώτικο µε κολοκύθι, πατάτα, δυόσµο
και ξινοµυζήθρα
9,50€

ΤΥΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΟΠΟ
Η ΓΡΑΒΙEΡΑ
12µηνης ωρίµανσης
7€

Ο ΑΝΘΟΤΥΡΟΣ
Ξηρός µε µπούκοβο
7€

Η ΚΡΗΤΙΚΗ ΦΕΤΑ
Με αγουρέλαιο

7€

ΤΟ ΑΝΘΟΓΑΛΟ
Στάκα αµαγείρευτη

7€

ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ
ΤΑ ΜΥΔΙΑ (ΦΡΕΣΚΑ)
Αχνιστά µε καβουρδισµένα αµύγδαλα
10€

ΟΙ ΓΑΡΙΔΕΣ (ΦΡEΣΚΕΣ)
Στο τηγάνι µε στακοβούτυρο, σκορδολέµονο και φρέσκια ρίγανη
14€

ΤΟ ΛΑΥΡAΚΙ (ΦΡEΣΚΟ)
Φιλέτο µε σάλτσα ψαρόσουπας και ταµπουλέ πλιγούρι
13,50€

ΤΟ ΧΤΑΠOΔΙ*
Με βλήτα, λευκό ταραµά και λαδολέµονο
14,50€

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ
Εµφιαλωµένο νερό 1lt
1,70€
Ανθρακούχο νερό 330ml
2,70€
Ανθρακούχο νερό 750ml
3,50€
2,90€
Γκαζόζα
2,90€
Λεµονάδα
2,90€
Πορτοκαλάδα
2,90€
Μπυράλ
2,90€
Σόδα
2,90€
Pepsi cola / max
2,90€
7up

ΜΠΥΡΕΣ
5,00€
Λύρα (Καστέλι Κισσάµου)
5,00€
Ρεθυµνιακή (βιολογική µπύρα)
5,00€
Λευκά Όρη
4,50€
Άλφα 330 ml
Νύµφη 330 ml
4,50€
Amstel -Χωρίς αλκοόλ- 330 ml
4,00€
5,00€
Μάµος από βαρέλι (400 ml)

Αγορανοµικός υπεύθυνος: Κώστας Χρυσοχεράκης

Το κατάστηµα υποχρεούται να διαθέτει έντυπα δελτία, σε ειδική θέση
στην έξοδο για τη διατύπωση οποιασδήποτε διαµαρτυρίας.
Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει αν δε λάβει το νόµιµο
παραστατικό στοιχείο (τιµολόγιο / απόδειξη).
Το κατάστηµα διαθέτει POS.
* Κατεψυγµένα προϊόντα.

www.chalkina.com
Ta Chalkina
ta_chalkina

