Μελιτίνι
Καφές

●

Φαγητό

●

Ποτό

Τιμοκατάλογος take away

Μεσογείων 266 & Πυθαγόρα 1, Χολαργός

210 65 35 020 & 210 65 35 021
Ενημερωθείτε καθημερινώς για τα πιάτα της ημέρας από την ιστοσελίδα μας

www.melitini.gr

Καφέδες ‐ ροφήματα ζεστά & κρύα
Εσπρέσο μονό _ 1,50 € / Εσπρέσο διπλό _ 2,00 €
Εσπρέσο macchiato _ 1,60 €
Εσπρέσο freddo _ 2,00 €
Capuccino μονό _ 2,00 € / Capuccino διπλό _ 2,20 €
Capuccino freddo _ 2,00 € ‐ Capuccino latte _ 2,20 €
Nescafe _ 1,80 € / Καφές φίλτρου _ 1,80 €
Ελληνικός μονός _ 1,50 € / Ελληνικός διπλός _ 1,80 €
Σοκολάτα απλή _ 2,70 € / Σοκολάτα με γεύση _ 3,20 € / Σοκολάτα Vienua _ 3,20 €
Milkshake (βανίλια, σοκολάτα, μπανάνα με μέλι) _ 4,00 €
Τσάι: πράσινο, πράσινο με λεμόνι, πράσινο με τζίντζερ, earl grey, english breakfast, μαύρο τσάι με λεμόνι,
τσάι του βουνού, χαμομήλι, φρούτα του δάσους _ 1,80 €
Αριζόνα iced tea _ 3,00 €

●
Πρωϊνό ‐ Σνακ
Κρουασάν βουτύρου απλό _ 1,80 €. Κρουασάν βουτύρου με γέμιση από πραλίνα σοκολάτας _ 2,00 €.
Κρουασάν βουτύρου με ζαμπόν και τυρί _ 2,70 €. Τοστ με ζαμπόν και τυρί _ 2,00 €.
Μπουγάτσα, 2,30 €. Τυρόπιτα, σπανακοτυρόπιτα, _ 2,80 €.
Βιεννέζικη μπαγκέτα με γαλοπούλα καπνιστή, τυρί Γκούντα, ντομάτα, μαρούλι & σως σίζαρς_ 5,80 €.
Βιεννέζικη μπαγκέτα με προσούτο, τυρί Φιλαδέλφεια, παρμεζάνα & ρόκα _ 7,80 €.
Βιεννέζικη μπαγκέτα με καπνιστό σολομό, τυρί Φιλαδέλφεια, ντομάτα, μαρούλι & πιπέρι _ 12,00 €.
Βιεννέζικη μπαγκέτα με ψητό κοτόπουλο, παρμεζάνα, ντομάτα, μαρούλι & σως σίζαρς _ 7,50 €.
Βιεννέζικη μπαγκέτα με τόνο, μαγιονέζα, ντομάτα, αγγούρι, μαρούλι, κρεμμυδάκι & άνηθο _ 9,00 €.
Αυγά μάτια με μπέικον ή χωριάτικο λουκάνικο _ 5,50 €.
Ομελέτα (τρία αυγά) με τυρί και καπνιστή γαλοπούλα_ 5,50 €.
Ομελέτα χωριάτικη (τρία αυγά) με πράσινη πιπεριά, ντομάτα, τυρί φέτα ελιές και κρεμμύδι _ 6,80 €.

●
Pizza
Χειροποίητη pizza παραγωγής μας, καθημερινώς από τις 19.00 έως τις 11.30

Μαργαρίτα με σάλτσα τομάτας, τοματίνια, μοτσαρέλα _ 9,00 €.
Ρόκα ‐ προσούτο με μοτσαρέλα και φρεσκοτριμμένο πιπέρι _ 12,50 €.
Chicken barbeque με κοτόπουλο, καλαμπόκι, μοτσαρέλα, σως bbq _ 11,00 €.
Red hot chilli με σπιανάτα πικάντικη, φρέσκια τομάτα, μοτσαρέλα, καυτερές πιπεριές _ 11,00 €
Σπέσιαλ με πράσινες πιπεριές, μανιτάρια, μπέικον _ 11,00 €.
Χωριάτικη με ελιές, κρεμμύδι, πιπεριά, φρέσκια τομάτα, ρίγανη και τυρί φέτα _ 10,00 €.

●
Γλυκά
Τάρτα σοκολάτας με ρόδι, τάρτα λεμόνι _ 3,50 €
Μπανόφι, τζηζκέικ, τιραμισού _ 3,50 €
Παγωτά: βανίλια, σοκολάτα, φράουλα (δύο μπάλες) _ 4,00 €
Γιαούρτι με μέλι ή γλυκό κουταλιού, 3,60 €. Μους σοκολάτας, χαλβάς νηστήσιμος _ 2,00 €
Φρούτα εποχής _ 4,90 €

●
Χυμοί ‐ αναψυκτικά ‐ Νερά
Φυσικός χυμός πορτοκάλι _ 2,80 €
Σπιτική λεμονάδα _ 2,50
Φυσικός χυμός φρέσκων φρούτων ανάμικτος _ 3,60 €
Αναψυκτικά διάφορα κουτί 330 ml _ 1,70 €
Νερό εμφιαλωμένο 1lt _ 1,00 € και 0,5 lt _ 0,50 €

●
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Μενού a la carte
Ορεκτικά
Μπρουσκετάκια ολικής άλεσης με πέστο βασιλικού, τοματίνια και ξινομυζήθρα _ 9,00 €.
Μπρουσκετάκια ολικής άλεσης με καπνιστό σολομό, σως αβοκάντο με λάιμ, άνηθο _ 12,00 €.
Φρέσκιες τηγανητές πατάτες με κεφαλοτύρι και φρέσκια ρίγανη _ μικρή / μεγάλη 4,00 / 5,50 €.
Λαχανικά σχάρας: πιπεριές τρικολόρε, μελιτζάνες, κολοκύθια, μανιτάρια, κρέμα μπαλσάμικο _ 7,90 €.
Λαχανικά σχάρας με τυρί ταλαγάνι στη σχάρα _ 12,50 €.
Μανιτάρια champignon σωτέ _ Μανιτάρια πλευρώτους στη σχάρα _7,90 €.
Φέτα πανέ με σουσάμι, τοματίνια & μαρμελάδα τομάτας _ 5,50 €.
Χοιρινό απάκι με πράσινες ελιές, πορτοκάλι, τυρί φέτα και θρούμπι _ 7,90 €.
Ποικιλία τυριών ‐ αλλαντικών ↓ (μικρή _ 10,00 € / μεγάλη _ 20,00 €)
(Κεφαλοτύρι με μπούκοβο, γραβιέρα, παρμεζάνα, προσούτο, σπιανάτα πικάντικη, σαλάμι με πιπέρι, ρετσέλι σύκου, κριτσίνια ή μπουκίτσες με ελαιόλαδο)

●
Σαλάτες
Μελιτίνι με μαρούλια, ψητό κοτόπουλο, καλαμπόκι, σως σίζαρς, παρμεζάνα _ 7,90 €.
Κριθαροκουλούρα με ντοματίνια, πέστο βασιλικού, ξινομυζήθρα _ 8,50 €.
Ρόκα, μαρούλια, προσούτο, ροδάκινο ή αχλάδι, ψητό μανούρι, βινεγκρέτ & φλέικς αμυγδάλου _ 8,90 €.
Πράσινη με ποικιλία από μαρούλια, αγγούρι, άνηθο, κρεμμυδάκι, ελιές, τοματίνια, λαδολέμονο _ 5,80 €.
Με καπνιστό σολομό, μαρούλια, πιπεριές, κρεμμυδάκι, άνηθο, ροζ πιπέρι, λαδολέμονο _ 12,50 €.
Με φρέσκο ψητό σολομό, μαρούλια, καρότο, πιπεριές, κρεμμυδάκι, άνηθο, πιπέρι, λαδολέμονο _ 14,50 €.
Πράσινη σαλάτα με φρούτα, γραβιέρα, φλέικς αμυγδάλου και σως πορτοκάλι_ 8,80 €.
Τονοσαλάτα με μαρούλια, αγγούρι, άνηθο, φρέσκο κρεμμυδάκι, ελιές, λαδολέμονο _ 8,80 €.

●
Ζυμαρικά
Λιγκουίνι ή λιγκουίνι ολικής άλεσης
Ναπολιτέν με σάλτσα τομάτας, παρμεζάνα _ 6,90 €.
Γενοβέζε με πέστο βασιλικού, παρμεζάνα _ 7,20 €.
Χωριάτικη με τομάτα, πιπεριές, κρεμμύδι, ελιές, τυρί φέτα _ 7,80 €.
Καρμπονάρα με μπέικον, κρόκο αυγού ή κρέμα γάλακτος, παρμεζάνα _ 8,60 €.
Κοτόπουλο με κάρυ, μπέικον, κρέμα γάλακτος _ 9,00 €.
Με καπνιστό σολομό, τυρί φιλαδέλφεια, κρέμα γάλακτος, κρεμμυδάκι, άνηθο, σαφράν _ 12,50 €.
Με γαρίδες, σάλτσα τομάτας, μαιντανό_ 14,30 €.

●
Ριζότο ‐ Κριθαρότο
Με λαχανικά: πιπεριές, κρεμμύδι, κολοκύθι, άνηθο, παρμεζάνα _ 8,00 €.
Με μανιτάρια: φρέσκα μανιτάρια και αποξηραμένα porcini, λάδι τρούφας, παρμεζάνα _ 9,00 €.
Με κοτόπουλο, παρμεζάνα _ 9,60 €.
Με γαρίδες, τομάτα, μαϊντανό, παρμεζάνα _ 14,30 €.

●
Σχάρας
Φιλέτο κοτόπουλο με ρύζι μπασμάτι, σως λεμονιού, λιαστή τομάτα, παρμεζάνα _ 9,00 €.
Χοιρινά μπριζολάκια με σως μελιού, πατάτες τηγανητές, λάιμ, θυμάρι _ 9,00 €.
Μοσχαρίσιο μπιφτέκι με πράσινη σαλάτα, σως σίζαρς, παρμεζάνα και πατάτες τηγανητές, _ 10,50 €.
Μοσχαρίσιο burger με μαρούλι, τομάτα, αγγουράκι τουρσί, καραμελωμένα κρεμμύδια, cheddar, πατάτες _ 12,00 €.
Μοσχαρίσια φιλετάκια με σως teriyaki και ρόκα με μπαλσάμικο και παρμεζάνα _ 18,00 €.
Ποικιλία ψητών κρεατικών, με μπριζολάκια χοιρινά, φιλετάκια κοτόπουλο, μοσχαρίσια μπιφτεκάκια,
χωριάτικο λουκάνικο, πατάτες τηγανητές, πιτάκια ολικής, σως bbq _ 24,00 €.
T‐bone γάλακτος με μανιτάρια σωτέ _ 22,00 €.
Φρέσκος σολομός σωτέ με ρύζι μπασμάτι, τοματίνια, καλαμπόκι, σως σόγιας_ 16,80 €.
Γαρντιτούρα ψητά λαχανικά: Μελιτζάνες, κολοκύθια, πιπεριές τρικολόρε, μανιτάρια πλευρώτους 2,50 €

●
Μελιτίνι, Μεσογείων 266 Χολαργός Τηλ: 210 65 35 020, 210 65 35 021
www.melitin.gr

Μαγειρευτά
Καθημερινή εναλλαγή των φρεσκομαγειρεμένων πιάτων μας.
Τηλεφωνήστε μας ή ενημερωθείτε από την ιστοσελίδα μας "www.melitini.gr" για τα πιάτα της ημέρας.
Παρακάτω αναφέρονται ενδεικτικά κάποια από αυτά.

●
Σπανακόρυζο, λαχανόρυζο, πρασόρυζο, πατάτες φούρνου, πατατοσαλάτα απλή, αρακάς ∞, φασολάκια∞ _ 5,50 ‐ 6,00 €.
Μπριάμ, μελιτζάνες ιμάμ, μπάμιες, γίγαντες Πρεσπών _ 5,90 ‐ 6,80 €.
Γεμιστά (τομάτες ‐ πιπεριές), ντολμαδάκια γιαλαντζί, αγκινάρες∞ αλά πολίτα _ 6,60 ‐ 6,80 €.
Φακές, φάβα, ρεβίθια, φασολάδα, φασόλια μαυρομάτικα σαλάτα _ 5,50 ‐ 6,00 €
Κοτόπουλο: φούρνου με πατάτες, με χυλοπίτες, με μπάμιες, κοτόσουπα _ 7,50 ‐ 7,90 €.
Μπιφτέκια κοτόπουλο _ 7,80 €.
Κόκορας κρασάτος, κόκορας παστιτσάδα _ 8,50€.
Χοιρινό: φούρνου με πατάτες, ρολό φούρνου, φρικασέ, με σέλινο _7,90 ‐ 8,50 €.
Μοσχάρι: κοκκινιστό, λεμονάτο, με λαχανικά, με μελιτζάνες _ 9,90 €.
Μοσχάρι: σούπα, στιφάδο, παστιτσάδα _ 8,90 ‐ 11,00 €.
Κότσι μοσχαρίσιο _ 11,00 €, Σοφρίτο _ 9,90 €.
Με φρέσκο μοσχαρίσιο κιμά: λαχανοντολμάδες, γιουβαρλάκια, σουτζουκάκια, 7,90 ‐ 8,50 €.
Μπιφτέκια φούρνου, κεφτέδες, μουσακάς, μελιτζάνες παπουτσάκια, παστίτσιο _ 7,90 ‐8,50 €.
Πέννες σουφλέ με ζαμπόν, μπέικον, Γκούντα, μοτσαρέλα, ρεγκάτο & κρέμα γάλακτος _ 8,50 €.
Σπανάκι σουφλέ, πατάτες σουφλέ, πατατοσαλάτα με μπέικον _ 6,90 €.
Πιπεριές Φλωρίνης γεμιστές με φέτα 6,90 €.
Πέρκα∞ πλακί, μπακαλιάρος∞ λεμονάτος, μπακαλιάρος σκορδαλιά _ 9,00 ‐ 9,90 €.
Χταπόδι∞ με μελιτζάνες _ 9,00 €. Χταπόδι με μακαρονάκι κοφτό _ 8,90 €.
Σουπιές∞ με σπανάκι, καλαμαράκια γεμιστά με ρύζι, γιουβέτσι με θαλασσινά∞ _ 8,60 ‐ 9,60 €.
Τυρί φέτα μερίδα _ 2,90 €. Τυρί γραβιέρα ή ξινομυζήθρα μερίδα _ 3,90 €
Ψωμί με προζύμι μερίδα _ 0,60 €.

●
Μπύρες ‐ Οίνοι ‐ Ποτά ‐ Κοκτέιλς
Μπύρα (κουτί 330 ml), Fix _ 1,70 €, Kaiser _ 1,90 €
Κρασί εμφιαλωμένο ↓ (φιάλη 187ml) _ 3,00 €
Λευκό: 9 Εννέα ( Ασύρτικο 50%, Trebbiano 30%, Sauvignon blanc 20% ) και Μαλεάτης ( Μονεμβασιά, Ασύρτικο, Κυδωνίτσα )
Ροζέ: 9 Εννέα Κτήμα Μουσών, ( 80% Syrah, 20% Μούχταρο )
Κόκκινο: 9 Εννέα Κτήμα Μουσών, ( 40% Cabernet Sauvignon, 40% Merlot, 20% Syrah ) και Μαλεάτης Κτήμα Τσιμπίδη, ( Μαυράκι, Αγιωργίτικο )

Ούζο & τσίπουρο εμφιαλωμένο, (καραφάκι 200ml):
Ούζο 12, Μίνι, Πλωμάρι 6,50 €. Βαρβαγιάννη πράσινο 7,00 €.
Τσίπουρο Γάτσιου, Βρύσσα 6,50 €. Αποστολάκη, Δεκαράκι, Μπαμπατζίμ 7,00 €.

Ποτά απλά _ 6,50 €
Κοκτέιλς _ 7,00 ‐ 8,00 €
Κοκτέιλς σπέσιαλ _ 9,00 ‐ 10,00 €

www.melitini.gr

210 65 35 020, 210 65 35 021
●
Για την παρασκευή των φαγητών χρησιμοποιούμε εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο Μάνης και για τα τηγανητά ηλιέλαιο.
Τα τυριά: φέτα, μανούρι, γραβιέρα, ξινομυζήθρα και παρμεζάνα που χρησιμοποιούμε είναι προϊόντα ΠΟΠ.
Οι πατάτες μας είναι φρέσκιες και καθαρίζονται και τεμαχίζονται από εμάς.
∞ = κατεψυγμένο

●
Στις τιμές συμπεριλαμβάνονται όλες οι νόμιμες επιβαρύνσεις και ΦΠΑ 13% & 24% και Δημοτικός φόρος 0,5%
Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει εάν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό στοιχείο (απόδειξη ή τιμολόγιο)
Οι τιμές δύναται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

●
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