
Καλη
ορεξη



* Όλα μας τα κρέατα & οι πρώτες ύλες, 
επιλέγονται από την εγχώρια περιοχή.

* Σε όλα μας τα φαγητά & τις σαλάτες 
χρησιμοποιούμε ελαιόλαδο. 

(Εκτός από τις πατάτες τηγανιτές

που τηγανίζονται σε ηλιέλαιο) 

* ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΝΤΥΠΑ ΔΕΛΤΙΑ 

ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΘΗΚΗ ΔΙΠΛΑ ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ 

ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ.

*ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Φ.Π.Α. & ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ.

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:

ΠΕΤΡΟΣ ΠΟΛΟΠΕΤΡΑΚΗΣ



Ο ΣΤΟΧΟΣ

Το θέμα είναι τώρα τί λες Καλά φάγαμε καλά ήπιαμε 
Καλά τη φέραμε

τη ζωή μας ώς εδώ 
Μικροζημιές και μικροκέρδη 

συμψηφίζοντας 

Μανώλης Αναγνωστάκης, 1970
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Κουκιά	

Τζατζίκι	

Τυροκαυτερή	

Γραβιέρα	

Μυζίθρα

Σαγανάκι	 	

Χορτόπιτες	

Μυζιθρόπιτες

Παστουρμαδοπιτάκια	

Κολοκυθοκεφτέδες

Κεφτεδάκια	

Λουκάνικα	

Απάκια	 	

Τηγανιά

Συκώτι	μοσχαρίσιο (σχάρας)

Χοχλιοί	μπουμπουριστοί	

Μανιτάρι	γεμιστό

Πύργος	μελιτζάνας

Πατάτες	τηγανιτές



Σαλατεσ
Φαγοποτείον
Κόκκινο & άσπρο λάχανο, ποικιλία
μαρουλιών, ρόκα, καρότο, λιαστή ντομάτα,
ντοματίνια & παξιμάδι, φλούδες 
γραβίερας, με σάλτσα ξύδι & ελαιόλαδο

	
Χωριάτικη
Ντομάτα, αγγούρι, πράσινη πιπεριά, 
κρεμμύδι, ελιές, τυρί φέτα,

ελαιόλαδο & ρίγανη	

Κρητική
Μαρούλι, αγγούρι, ντομάτα, πιπεριά, 
κρεμμύδι, πατάτα βραστή, αυγό, παξιμάδι, 

ξινομυζήθρα,  ελιές, ελαιόλαδο & ρίγανη	
	
Ντάκος
Τριμμένη ντομάτα, τυρί φέτα, παξιμάδι, 
ελαιόλαδο & ρίγανη

€

€

€

€

€

€

€

€

Στάκα	με	αυγά	

Σύγκλινα	ομελέτα

Σταμναγκάθι (βραστό ή ομελέτα)

Αβρονιές (βραστές ή ομελέτα)	

€

€

€



ΟΜΗΡΟΣ	(9ος	αι.	π.Χ.)
Ιλιάδα, Ραψωδία Ι΄, Στίχοι 205-217

Ένας	από	τις	αρχαιότερους	τρόπους	
μαγειρέματος	είναι	το	οφτό	κρέας,	που	τα	

τελευταία	χρόνια	έχει	αποκτήσει	την	ονομασία	
«αντικριστό».		Την	παλαιότητα	της	μεθόδου	

αποδεικνύει	μία	αναφορά
του	Όμηρου	στην	Ιλιάδα.

Αντικριστο

Ὣς φάτο, Πάτροκλος δὲ φίλῳ ἐπεπείθεθ᾽ ἑταίρῳ. 

αὐτὰρ ὅ γε κρεῖον μέγα κάββαλεν ἐν πυρὸς αὐγῇ,

ἐν δ᾽ ἄρα νῶτον ἔθηκ᾽ ὄϊος καὶ πίονος αἰγός,

ἐν δὲ συὸς σιάλοιο ῥάχιν τεθαλυῖαν ἀλοιφῇ.

τῷ δ᾽ ἔχεν Αὐτομέδων, τάμνεν δ᾽ ἄρα δῖος Ἀχιλλεύς.

καὶ τὰ μὲν εὖ μίστυλλε καὶ ἀμφ᾽ ὀβελοῖσιν ἔπειρε, 

πῦρ δὲ Μενοιτιάδης δαῖεν μέγα, ἰσόθεος φώς.

αὐτὰρ ἐπεὶ κατὰ πῦρ ἐκάη καὶ φλὸξ ἐμαράνθη,

ἀνθρακιὴν στορέσας ὀβελοὺς ἐφύπερθε τάνυσσε,

πάσσε δ᾽ ἁλὸς θείοιο κρατευτάων ἐπαείρας.

αὐτὰρ ἐπεί ῥ᾽ ὤπτησε καὶ εἰν ἐλεοῖσιν ἔχευε,

Πάτροκλος μὲν σῖτον ἑλὼν ἐπένειμε τραπέζῃ

καλοῖς ἐν κανέοισιν, ἀτὰρ κρέα νεῖμεν Ἀχιλλεύς.

205

210

215



“Του συντρόφου του ό Πάτροκλος κείνα πού του ‘πε πιάνει. 
Κι αυτός κρεατοκούτσουρο μεγάλο τότες βάνει 
έκειά στη φέξη της φωθιάς, αίγας κι αρνιού την πλάτη
τιάνω ‘θεκε, και γουρουνιού της πλάτης το κομμάτι,
π’ ατιό το πάχος γυάλιζε, και πιάνει τα κι αρχίζει,
και βαστά ντου Αύτομέδοντας και τα χοντρομελίζει,
κατόπι σε μικρότερα κομμάτια διαμελά τα,
κι ωσάν τ’ άπομορφόκοψε, στις σούβλες και περνά τα.
Κι ό Πάτροκλος ό θεϊκός φωθιά μεγάλην άφτει
κι ως ή φωθιά κατάκατσεν, ή φλόγα κι ασκοντάφτει,
κι αποκαταφλογόσβησε, τότες κι εκείνος παίρνει,
έστρωσε την καρβουνοσιά, τις σούβλες του και σέρνει
τιάνω σια διχαλόξυλα, κι ανασηκώνοντας τις
απ’ τα διχάλια, μ’ άγιον άλάτσι πασπαλά τις.
Σάν τα ‘ψησε και τ’ άτιλωσε στην τάβλα και τα σιάζει,
σ’ ώρια πανέρια το ψωμίκι ό Πάτροκλος μοιράζει. 
Το κρέας έμοιράστηκεν από τον Αχιλλέα.”

Μετράφραση: Γεωργίου Ψυχουντάκη

Αρνί	τιμή κιλού

	
Κοτόπουλο	τιμή κιλού

Πανσέτα	τιμή κιλού

€

€

€

Μετράφραση: Γεωργίου Ψυχουντάκη



Μπριζόλα	χοιρινή

Μπριζόλα	μοσχαρίσια
σπαλομπριζόλα

Παϊδάκια	τιμή κιλού

Κοτόπουλο	παϊδάκι

Παϊδάκι	μωρογούρουνο	
τηγανιτό

Μπιφτέκια
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€

€

Σχαρασ



Τα πιατα μασ
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€

€

€

Απάκι	με	σκιουφιχτά

Μακαρόνια	σύζουμα	
 με ανθότυρο

Πιλάφι

ΡΩΤΉΣΤΕ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΑ
πιάτα 

ημέρας



Ποτα

Τσικουδιά	καραφάκι	μεγάλο

Τσικουδιά	καραφάκι	μικρό

Alfa

Fix

Μπύρα	Βαρελίσια	μεγάλο

Μπύρα	Βαρελίσια	μικρή

Κρασί	λευκό	ξηρό	
τιμή κιλού

Κρασί	κόκκινο
τιμή κιλού
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Coca	Cola	light

Coca	Cola	zero

Fanta	πορτοκαλάδα

Fanta	μπλέ

Fanta	λεμονίτα

Sprite	

Αναψυκτικα

€

€

€

€

€

€

€

€

Σόδα

Ανθρακούχο
Νερό

Νερό	1lt.

€

€

€



Ρούστικα	74	100,	Rethymno
info.fagopotion@gmail.com	

6934100629


