


Η ταβέρνα “Λιθαρίτσια” λειτουργεί 
από το 1983 κάνοντας τη διαφορά 

στο χώρο του φαγητού, 
διατηρώντας εδώ και 35 χρόνια 

την ποιότητά της! 

∆οκιµάστε  τους  παραδοσιακούς µεζέδες 
ή τις ποικιλίες µας ή αν θέλετε απλά 

απολαύστε ένα παγωµένο ποτήρι µπύρας.



 Ρωτήστε µας για τα πιάτα ηµέρας 

ΣΑΛΑΤΕΣ 

Σαλάτα µέξικαν µε µαρούλι, καλαµπόκι, κόκκινα φασόλια, 
µπέικον, πράσινη πιπεριά και µαγιονέζα καπνιστής πάπρικας

Παραδοσιακή χωριάτικη σαλάτα

Σαλάτα του καίσαρα µε γαλλική σαλάτα, µπέικον, 
κοτόπουλο, παρµεζάνα, κρουτόν και σίζαρ σως

Μαρούλι-ρόκα µε ντοµατίνια, παρµεζάνα 
και βινεγκρέτ από παλαιωµένο βαλσάµικο

Χόρτα εποχής

Πατζαροσαλάτα

Κρητικός ντάκος



ΚΡΎΑ ΟΡΕΚΤΙΚΑ

Τζατζίκι

Τυροκαυτερή

Μελιτζανοσαλάτα

Ποικιλία τυριών για 2 άτοµα

ΖΕΣΤΑ ΟΡΕΚΤΙΚΑ

Πατάτες τηγανητές

Μελιτζάνα στο σαγανάκι µε καπνιστό χοιρινό, ντοµάτα και βασιλικό

Φλογέρες σε τραγανό φύλλο ρυζιού µε ανθότυρο και καρότο

Τυροκροκέτες µε κίτρινα τυριά

Πιπεριές κέρατο γεµιστές µε τυροκαυτερή

Κολοκυθοκεφτέδες µε φέτα

Φέτα ψητή

Πυρωµένες µπουκιές µε λευκό κρασί και ντοµάτα

Παστουρµαδοπιτάκια µε κασέρι και λιαστή ντοµάτα

Χαλούµι πάνω σε ψητή ντοµάτα

Ψητά λαχανικά µε χαλούµι και βαλσάµικο

Χωριάτικο λουκάνικο



ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ

Ποικιλία ορεκτικών
για 2 άτοµα, µε φλογέρες σε φύλλο ρυζιού µε ανθότυρο και καρότο, 
µελιτζάνα στο σαγανάκι µε καπνιστό χοιρινό, ντοµάτα και βασιλικό, 
κολοκυθοκεφτέδες µε φέτα, παστουρµαδοπιτάκια και τυροκαυτερή

Ποικιλία μπύρας
για 2 άτοµα, µε κεµπάπ, λουκάνικα, χοιρινά µπριζολάκια, 
ψαρονέφρι σουβλάκι µε µπέικον και καπνιστό τυρί, πίτες, 

καραµελωµένα κρεµµύδια και σως µπάρµπεκιου

Ποικιλία ούζου
για 2 άτοµα, µε καβουροσαλάτα, τρίγωνα µε γαρίδες και sweet chilli, 

φλογέρες µε καβούρι και κρέµα τυριού και δροσερή σαλάτα 
µε αγγούρι ντοµάτα και ελιές

ΖΎΜΑΡΙΚΑ

Ραβιόλια γεµιστά µε τυριά και σάλτσα καρµπονάρα

Ραβιόλια γεµιστά µε σάλτσα ντοµάτας µε βασιλικό

Κριθαρότο µε γαρίδες

Κριθαρότο µε µανιτάρια και θυµάρι



ΣΤΑ ΚΑΡΒΟΎΝΑ

Κεµπάπ (180gr)

Χοιρινό σουβλάκι (130gr)

Κοτόπουλο σουβλάκι µαριναρισµένο 
µε γιαούρτι και καπνιστή πάπρικα (200gr)

Μπιφτέκια σχάρας µε σως µπάρµπεκιου

Φιλέτο κοτόπουλο σχάρας µερίδα

Παϊδάκια σχάρας µερίδα

Παϊδάκια σχάρας µε το κιλό

Μπριζόλα χοιρινή σχάρας (300gr)

Μπριζόλα µοσχαρίσια γάλακτος σχάρας (300gr)

Σφυρίδα φιλέτο (κτψ) (180gr)



ΤΑ ΣΠΕΣΙΑΛΙΤΕ ΜΑΣ

Μοσχαράκι στη στάµνα µε φέτα και πατάτες ραγού

Σταβλίσια σπαλοµπριζόλα για 2 άτοµα

Μενταγιόν από φιλέτο χοιρινό σε τραγανό µπέικον 
µε καπνιστό τυρί και σάλτσα Cafe De Paris

Φιλέτο µοσχαρίσιο γάλακτος πιπεράτο ή µε σάλτσα Cafe De Paris

ΓΛΎΚΑ

Μπράουνις µε παγωτό και ζεστή σοκολάτα

Καρυδόπιτα µε παγωτό

Ραβανί µε παγωτό

Πανακότα

Φρούτο εποχής για 2 άτοµα



ΠΟΤΑ

Κρασί ζίτσα (χύµα, λευκό και ροζέ) 1lt
Τσίπουρο καραφάκι

Ούζο καραφάκι
Ούζο ποτήρι

Ρακί Κρήτης (100ml)
Ρακί Κρήτης (200ml)

ΜΠΎΡΕΣ

Heineken
Amstel
Kaizer
Ficher
Alpha
Μύθος

ΑΝΑΨΎΚΤΙΚΑ

Coca Cola
Fanta
Sprite
Soda

Εµφιαλωµένο νερό 1lt
Ανθρακούχο µεταλλικό νερό Perrier



ΛΙΣΤΑ ΚΡΑΣΙΏΝ

ΛΕΎΚΑ ΚΡΑΣΙΑ 750ml

Κατώγι Αβέρωφ

Στροφιλιά Μαλτέζου

Ασκητικός Τσιλιλή

Μίγας Μικρός Τρυγητός

ΡΟΖΕ ΚΡΑΣΙΑ 750ml

Στροφιλιά Μαλτέζου

Μίγας Μικρός Τρυγητός

ΚΟΚΚΙΝΑ ΚΡΑΣΙΑ 750ml

Κατώγι Αβέρωφ

Μίγας Μικρός Τρυγητός



Στις σαλάτες και τα µαγειρεύτα χρησιµοποιούµε ελαιόλαδο.

 Τα  τηγανητά παρασκεύαζονται µε ηλιέλαιο και τα λάδια στις φριτέζες αλλάζονται καθηµερινά. 
Η φέτα που χρησιµοποιούµε είναι Ελληνική  και τα λαχανικά µας φρεσκοκοµµένα.

Αγορανοµικός υπεύθυνος: ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ ΘΩΜΑΣ
Στις τιµές περιλαµβάνονται όλες οι νόµιµες επιβαρύνσεις ΦΠΑ 13% - 24% και δηµοτικός φόρος 0,5%

Οι τιµές µπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Παρακαλώ ενηµερώστε τον σερβιτόρο σας για τυχόν αλλεργίες.





Γούναρη 42, Άνω Ελληνικό
Τ. 210 9619193, 210 9616126

info@litharitsia.gr | www.litharitsia.gr


