




Καλώς ήλθατε...

 είστε στο για μεζέ

τι είναι το για μεζέ;

το για μεζέ είναι ένα  τσιπουράδικο-μεζεδοπωλείο, 
σύγχρονο στη νοοτροπία και την κατασκευή του  και 
παραδοσιακό στη φιλοξενία του αλλά και τον τρόπο 

παρασκευής των προϊόντων του

είναι για ποιοτικούς πότες
για όσους αγαπούν το καλό φαγητό

για όσους μπορούν να αναγνωρίσουν  ένα αυθεντικό στέκι
για όσους αναζητούν τη φιλική ατμόσφαιρα

για αυτούς που ξέρουν, πως να περνούν καλά χωρίς να 
ανησυχούν για το λογαριασμό

για όσους διασκεδάζουν με καλή μουσική

για όλους αυτούς τους λόγους δημιουργήσαμε 
για εσάς, αλλά και  για εμάς

το για μεζέ

καλή απόλαυση...!





άρτος (ανά άτομο)

τζατζίκι                                                             
γαλοτύρι   
κοπανιστή
πατάτες φρέσκιες στο τηγάνι
πατάτες country
σαγανάκι γραβιέρα
ταλαγάνι σχάρας 
πακετάκι φέτας με μέλι & σουσάμι
φλογέρες με γαλοπούλα & κρέμα φιλαδέλφεια
πήλινο για μεζέ με πατάτα, μπέικον & μιξ τυριών
μπουγιουρντί φέτα, ντομάτα, πιπεριές & μπούκοβο
μανιτάρια σωτέ με μουστάρδα & θυμάρι 
πλευρώτους σχάρας με λαδολέμονο
λαχανικά σχάρας με λαδολέμονο & κρέμα βαλσάμικο
κολοκυθάκια τηγανιτά
κολοκυθοκεφτέδες με γιαούρτι μυρωδικών
μπουρεκάκια μελιτζάνας γεμιστά με φέτα & μυρωδικά
παραδοσιακά κεφτεδάκια με γιαούρτι μυρωδικών
ποικιλία ορεκτικών 

0.50 €

3.90 €
3.90 €
4.00 €
3.90 €
4.00 €
4.90 €
4.90 €
5.50 €
5.50 €
5.50 €
5.50 €
5.00 €
5.50 €
6.00 €
5.50 €
5.50 €
5.50 €
6.50 €

14.50 €

για μεζέ...



*χταπόδι ξυδάτο στο βαζάκι  
*γαρίδες σαγανάκι με σάλτσα ψητής ντομάτας & φέτα  
*γαρίδες σχάρας
*καλαμάρι στο τηγάνι 
*καλαμάρι σχάρας

8.50 €
8.50 €
8.50 €
8.50 €
8.50 €

για θαλασσινά...

* κατεψυγμένο προϊόν



χωριάτικη με ντομάτα, αγγούρι, φέτα, ελιές,  
κρεμμύδι & πιπεριές  

του Καίσαρα με μαρούλι, iceberg, τραγανό μπέικον, 
κοτόπουλο, κρουτόν, σως από μουστάρδα,  
παρμεζάνα, σκόρδο & λεμόνι

κρητικός ντάκος με φρεσκοκομμένη ντομάτα, 
ανθότυρο, ρίγανη, ελαιόλαδο, κάπαρη σε 
αρωματισμένο κριθαροκούλουρο  με τσίπουρο  

πολίτικη με λάχανο καρότο, πολύχρωμες πιπεριές,
λάδι & σκόρδο

για μεζέ με μαρούλι, λόλα, iceberg, ρόκα, baby 
σπανάκι, ανθότυρο, προσούτο ξηρούς καρπούς, 
αποξηραμένα φρούτα & βινεγκρέτ βαλσάμικο σε 
φωλιά τορτίγιας

για σαλάτες...

6.90 €

7.90 €

6.90 €

6.00 €

8.50 €



χοιρινή τηγανιά με πολύχρωμες πιπεριές & λαδορίγανη

τηγανιά κοτόπουλο με πολύχρωμες πιπεριές,  
σάλτσα λεμονιού & θυμάρι

τηγανιά για μεζέ, χοιρινό, κοτόπουλο, πιπεριές, 
κρεμμύδι, ελιά , φέτα, ρίγανη & πιτάκια

φιλετάκια κοτόπουλο με γλυκόξινη σάλτσα  
σε πουρέ πατάτας

για τηγάνι...

Όλα μας τα είδη είναι χειροποίητα & χρησιμοποιούμε υλικά Α’ ποιότητας, όπως έξτρα 
παρθένο ελαιόλαδο & φέτα Π.Ο.Π.

1 σερβίρονται αλά κρεμ με μανιτάρια ή σως μουστάρδας με επιπλέον χρέωση 1,5€

Στο μαγαζί μας δεν υπάρχει τίποτα προ ψημένο, γι’ αυτό ζητάμε την κατανόηση σας.

7.50 €

7.90 € 

8.50 €

8.50 €



κοτόπουλο φιλέτο σχάρας με ανάμεικτη σαλάτα   
& αρωματικό μουσταρδολέμονο¹ 

μπιφτέκι μοσχαρίσιο σχάρας με πατάτες, πιτάκια 
& γιαούρτι μυρωδικών¹ 

μπιφτέκι κοτόπουλο σχάρας με πατάτες, πιτάκια  
& σώς μουστάρδας¹

λουκάνικο χωριάτικο σχάρας με ελαφριά κρέμα 
μουστάρδας & κάρυ 

κοντοσούβλι κοτόπουλο με πιτάκια, πατάτες   
& αρωματικό μουσταρδολέμονο

κοντοσούβλι χοιρινό με πιτάκια, πατάτες   
& αρωματικό μουσταρδολέμονο

μπριζολοπανσέτα χοιρινή “Tomahawk” 700γρ με 
τρυφερά φύλλα ρόκας, ντοματίνια & πατάτες

μοσχαρίσια μπριζόλα 350γρ με ψητά λαχανικά

ποικιλία κρεατικών (2 ατόμων) με κοτόπουλο 
φιλέτο,  μπιφτέκι, λουκάνικο χωριάτικο, πανσέτα 
χοιρινή, πατάτες & πιτάκια

για να ψηθούμε...

8.50 €

8.90 €

8.50 €

8.00 €

8.50 €

8.50 €

12.90 €

10.50 €

16.50 €



για να πιούμε...
προϊόν απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών 
 (διημέρων) 100ml/250ml
τσίπουρο εμφιαλωμένο 50ml 
τσίπουρο Ζοίνος 100ml/200ml  
τσίπουρο Ηδωνικό 
τσίπουρο Δεκαράκι μονοποικιλιακό (Μοσχάτο) 200ml
τσίπουρο Μπαμπατζίμ 200ml
τσίπουρο 18 Γράδα 200ml
τσίπουρο με γλυκάνισο Ηδωνικό 50ml/200ml
ρακόμελο 250ml

ούζο χύμα Μυτιλήνης 50ml
ούζο Πιλαβά 200ml
ούζο Πλωμαρίου Ισίδωρου 200ml
ούζο Μπαμπατζίμ 200ml
ούζο Ηδωνικό 200ml
οίνος ασκός λευκό Ζίτσας 500ml 
         //   κόκκινο Cabernet Κορινθίας 500ml    
         //   κόκκινο ημίγλυκο Κορινθίας 500ml
         //   λευκό ημίγλυκο Κορινθίας 500ml  
ζεστό κρασί 500ml

ρετσίνα Μπάρμπα Γιάννη / Μαλαματίνα 500ml   
ρετσίνα Bασιλική 500ml   
                                                               

5.00 /11.00 € 

3.50 € 

6.00 / 12,00 € 

12.00 €
12.00 €
12.00 €
12.00 €

3.50 / 12.50 € 

13.00 €

3.00 € 

10.00 €  

10.00 €
10.00 €
10.00 €
5.00 € 

5.00 € 

5.00 € 

5.00 € 

9.00 € 

5.00 €  

6.00 € 



μπύρα βαρέλι Μάμος 330ml
μπύρα Άλφα 500ml
μπύρα Heineken, Fischer 500ml
μπύρα Kaiser 500ml  
μπύρα Βεργίνα 500ml
μπύρα Στάλα Mountain Drops 500ml 
μπύρα Στάλα Ρούσα 330ml 
μπύρα Amstel free 0% 330ml
μπύρα Radler 330ml  
μηλοκλέφτης 330ml 

Coca-Cola (regular, zero, light) 250ml
Fanta (orange, blue, lemon) 250ml
Sprite 250ml 
Schweppes (Pink Grapefruite, Soda Water, India Tonic 250ml)
ανθρακούχο νερό 250ml
νερό εμφιαλωμένο 1L
ποτό

3.50 € 

3.80 € 

4.00 € 

4.00 € 

3.80 €
4.50 €
4.50 €
3.50 € 

3.50 €
3.50 €

2.50 €
2.50 €
2.50 €
2.50 €
2.50 €
1.20 €
6.50 €



14.50 € 

12.50 €

15.50 €

16.50 €

13.50 € 

Classico Οίνος Λευκός ξηρός, ΠΟΠ Ζίτσα, Ντεμπίνα 100% 
Το χρώμα του είναι ανοιχτό λεμονοπράσινο. Το άρωμα του διακρίνεται 
από λεπτότητα με μήλα, αχλάδια, μοσχολέμονα σε φόντο λευκών 
λουλουδιών. Στο στόμα η αισθητή οξύτητα, το μέτριο αλκοόλ και τα 
φρουτώδη χαρακτηριστικά δημιουργούν ένα αρμονικό και ευχάριστο 
σύνολο.

Κλήμα Ηπειρώτικο Οίνος Λευκός ημίξηρος, Ηπειρώτικες ποικιλίες
Χρυσοκίτρινο χρώμα, αρώματα εσπεριδοειδών,μήλο, αχλάδι, κίτρο, 
πεπόνι και λευκά ροδάκινα. Απαλή και μεστή γεύση με ισορροπημένη 
οξύτητα.

Ορεινές Διαδρομές Οίνος Λευκός ξηρός, Ντεμπίνα, Chardonnay, Traminer
Χρυσοκίτρινο χρώμα, αρώματα εσπεριδοειδών, μήλο, αχλάδι, κίτρο, 
πεπόνι και λευκά ροδάκινα. Απαλή και μεστή γεύση με ισορροπημένη 
οξύτητα.

Κατώγι Αβέρωφ Οίνος Λευκός ξηρός, Ροδίτης, Chardonnay, Μοσχάτο
Χρώμα ελαφρύ αχυροκίτρινο. Ο ευχάριστος νεανικός του χαρακτήρας 
εκφράζει αρώματα φρούτων και λουλουδιών, και συνδυάζει τη δροσερή 
οξύτητα και την καλοδομημένη αίσθηση στο στόμα.  
Ποικιλίες Ροδίτη, Chardonnay & Μοσχάτο

Ορεινές Διαδρομές Οίνος Ροζέ ημίξηρος, Βλάχικο, Αγιωργίτικο
Ζωηρό έντονο χρώμα ροδιού, αρώματα κόκκινων φρούτων με 
νότες μπαχαρικών. Έντονη γεύση, διακριτική παρουσία τανινών, 
χαρακτηριστική οξύτητα και αρωματική διάρκεια.



17.50 € 

24.50 €

16.50 €

 

19.50 €

Κατώγι Αβέρωφ Οίνος Ερυθρός Cabernet Sauvignon, Meltot, Aγιωργίτικο
Σύνθετο διαυγές κόκκινο χρώμα, με πλούσιες και ελκυστικές ανταύγειες. 
Στη μύτη συνδυάζει αρώματα κόκκινων φρούτων με νότες μπαχαρικών 
και δέρματος. Κρασί με ιδιαίτερη ισορροπία και απαλή, γεμάτη αίσθηση 
στο στόμα, που αφήνει μία μακριά απολαυστική επίγευση.

Αρκτούρος Οίνος Ερυθρός ξηρός, παλαιωμένος, Βλάχικο & Μπεκάρι
Cabernet Sauvignon
Xρώμα ρουμπινί, αρώματα κόκκινων και μαύρων φρούτων του δάσους, 
γεμάτο σώμα με μακρά επίγευση και μεγάλη δυνατότητα παλαίωσης.

Ορεινές Διαδρομές Οίνος Ερυθρός Ξηρός, Αγιωργίτικο, Βλάχικο - Μπεκάρι
Ρουμπινί χρώμα, έντονα αρώματα από κόκκινα φρούτα του δάσους, 
άγρια μούρα, μύρτιλο, βατόμουρα, κεράσια. Βελούδινη γεύση στο στόμα 
με καλά ισορροπημένες τανίνες.

Κόκκινο Βελούδο Οίνος Ερυθρός Ξηρός, Αγιωργίτικο, Βλάχικο, Μπεκάρι
Η συνάντηση του Αγιωργίτικου, της πασίγνωστης ποικιλίας της 
Πελοποννήσου, με τις δύο ερυθρές ποικιλίες της Ηπείρου, το Βλάχικο  
και το Μπεκάρι, δημιουργούν ένα ιδιαίτερο χαρμάνι. Το τελικό 
αποτέλεσμα είναι ένας πολύ ξεχωριστός ερυθρός ξηρός οίνος,  
με υπέροχο βαθύ ρουμπινί χρώμα.



Τα φαγητά μας πιθανόν να περιέχουν αλλεργιογόνες ουσίες ή  
και ίχνη αλλεργιογόνων ουσίων. Παρακαλούμε ενημερώστε τον αρμόδιο 

σερβιτόρο μας πριν από την παραγγελία σας.

Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις.

Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει εάν δεν λάβει το νόμιμο 
παραστατικό στοιχείο (απόδειξη - τιμολόγιο).

Το κατάστημα μας διαθέτει φύλλο παραπόνων.

Αγορανομικός Υπεύθυνος: Μακρυγιάννη Αδαμαντία




