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Μενού  
2018 

 

Τυπικά βερολινέζικα μενού με δύο και τρία πιάτα, τα οποία μπορείτε να συνδιάσετε από τα 

ακόλουθα ορέκτικά, κυρίως πιάτα και τα επιδόρπια. 

 

     Μενού με 2 πιάτα (ορεκτικό/κυρίως πιάτο ή κυρίως πιάτο/επιδόρπιο)   19,00 € 

     Μενού με 2 πιάτα + ποτό*         21,50 € 

     Μενού με 3 πιάτα (ορεκτικό/κυρίως πιάτο/επιδόρπιο)                      24,00 € 

     Μενού με 3 πιάτα + ποτό*       26,50 € 
                            

     *Συμπεριλαμβανόμενα ποτά 

       Ένα φλυτζάνι καφέ, 0,2 Χυμός μήλου ή πορτοκαλάδα, 0,3 βερολινέζικη Pilsener 

       Μαύρη μπύρα ή σοέφεν μπύρα, 0,3 Κόλα, φάντα, σπράϊτ ή μεταλλικό νερό, 

       0,2 κόκκινος η λευκός οίνος 
              

Ορεκτικά 
 

06. Πατατόσουπα με μικρά λουκάνικα και πράσο  

05. Σούπα με πλιγούρι και δαμάσκηνα 

04. Μικρή ανάμικτη σαλάτα με Vinaigrette από σμέουρα και μουστάρδα 

 

Κυρίως πιάτο 
 

16. Χοιρινό, πικάντικο, σερβιρισμένο με κόκκινο λάχανο και σπιτικές κροκέτες από  

      πράσο και μπέικον 

26. Σπιτικό βερολινέζικο μπιφτέκι 
      με πουρέ πατάτας, Μπιζέλια και κρεμμύδια σοτέ 

27.Μεγάλο λουκάνικο «Berliner (Bratwurst)» 

  Με λάχανο τουρσί και πατάτες  

11. Μεγάλα μανιτάρια γεμισμένα με κρέμα σπανάκι και καλυμμένα, 

με τυρί στο φούρνο, επιπλέον πατάτες 

15. Πιπεριά – χωρίς κρέας, γεμιστή με φακές, πλιγούρι και λαχανικά     

με τηγανιτές γλυκοπατάτες, μία σάλτσα από ρίζες λαχανικών 

08. Μεγάλη ανάμικτη σαλάτα με τηγανισμένες λωρίδες γαλοπούλας  

 και Τρίμμα αμυγδάλων 

31. Φιλέτο γλώσσας επιπλέον πατάτες με άνηθο και φρέσκια σαλάτα 

 

Επιδόρπια 
 

37. Βερολινέζικη κομπόστα φρούτων (Grütze) με σως βανίλια, κροκάν 

43. Φρέσκο γλύκισμα φύλλου στο φούρνο του μάστορα-ζαχαροπλάστη 

39. Berliner Luft zum Löffeln (Κρέμα βανίλια φραμπουάζ) 

 

 

 



Άλλα μενού με τρία πιάτα για πάνω  

από 10 άτομα 

______________________________________________________ 

 
Μενού με ψάρι λούτσο         30,50 € 

Ψητό φιλέτο από ψάρι λευκός κορέγονος  

με πατάτες ογκρατέν και πράσο 

 

Μενού ψητού          33,50 € 

Φιλέτο χοιρινού γεμιστό με σπανάκι σε  

κρέμα γάλακτος, σπιτικός πουρές καρότων και κροκέτες πατάτας 

 

Μενού με αρνί         36,50 € 

Τρυφερό μπούτι αρνί σε σάλτσα δενδρολίβανο,  

φασολάκια και κροκέτες πατάτας 

 

Μενού φιλέτου          39,50 € 

Φιλέτο βοδινού σε σάλτσα κρασάτη  

με ρύζες τοπικές και πατάτες 

 
Παρακαλούμε επιλέξτε μαζί ένα ορεκτικό και ένα επιδόρπιο: 

 

 Ορεκτικά 
 

 Σαλάτα από άγρια χόρτα με Vinaigrette από σμέουρα και μουστάρδα 

 Σούπα κρέμα με ντομάτα και βασιλικό 

 Ζωμός από μανιτάρια του δάσους με σβώλους από σιμιγδάλι. 

 

 Επιδόρπια 
 

 καυτά κόκκινα βατόμουρα πάνω παγωτό βανίλια 

 ένα κομμάτι τούρτα μπλακ φόρεστ (Schwarzwälder Torte) από τον ζαχαροπλάστη μας 

 Μύρτιλο (μπλούμπερι) σε μους σοκολάτας 

  

 

 

 

Gourmet Menu  59,00 € 
 

Τρυφερό αρνίσιο φιλέτο  σε φύλλα σπανακιού βρασμένα σε ατμό 

* 

Σούπα κρέμα  από ρέβες Teltow 

* 

Φρέσκο φιλέτο λιμνοπέστροφας σαλβενίλο 

σε μικρά φύλλα σαλάτας με βινεγκρέτ αρωματικών φυτών 

* 

Μοσχαράκι ψητό με σάλτσα από κρασί Πορτ 

γαρνιρισμένο με ογκρατέν πατάτες Vitelotte και πράσο 

* 

Βρασμένο μύρτιλο (μπλούμπερι) με σάλτσα βανίλιας Bourbon και σαντιγί 


