
Ταβέρνα  
Πανταζής

από το 1977...

ΜΕΝΟΥ

Νικιάνα, Λευκάδας
Τηλ. 26450 71211

Ψωμί κατ’ άτομο                                      .........

ΟρεκτικάΟρεκτικά

Ελιές                                              ......... 
Φέτα “Δωδώνη”                             .........
Φέτα ψητή                                     .........
φέτα "Δωδώνη",ντομάτα, πράσινη πιπεριά,
πάπρικα καυτερή

Τυρί “Σφήνα”                                .........
κατσικίσιο ντόπιο τυρι

Σαγανάκι                                       .........
Μελιτζανοσαλάτα                         .........
μελιτζάνα, σκόρδο, κρεμμύδι, ξύδι, ελαιόλαδο

Τζατζίκι                                         .........
γιαούρτι, σκόρδο, αγγούρι, ελαιόλαδο

Τυροκαυτερή                                .........
ανθότυρο "Δωδώνη", φέτα "Δωδώνη",
πιπεριά καυτερή

Σκορδαλιά                                     .........
πατάτα, σκόρδο, ελαιόλαδο

Χορτόπιτα                                     .........
χόρτα εποχής, ρύζι, ελαιόλαδο,
χειροποίητο φύλλο

Κολοκυθόπιτα παραδοσιακή        .........
κολοκύθι  πράσινο, φέτα "Δωδώνη",
ρύζι, γάλα, αυγά,χειροποίητο φύλλο

Τυρόπιτα παραδοσιακή                .........
φέτα "Δωδώνη", γάλα, αυγά,
χειροποίητο φύλλο

Πιπεριές τηγανιτές                        .........
σερβίρονται με ξύδι

Πιπεριές φούρνου γεμιστές           .........
πιπεριές “κέρατο” με γέμιση φέτας "Δωδώνη"

Μελιτζάνες τηγανιτές                   .........
μελιτζάνες φέτες με  χυλό από αλεύρι

Κολοκυθάκια τηγανιτά                 .........
κολοκυθάκια φέτες με χυλό από αλεύρι

Πατάτες τηγανιτές                        .........
καθαρίζονται & τεμαχίζονται από εμάς 
& τηγανίζονται σε ελαιόλαδο

Χταπόδι ψητό                               .........
Χταπόδι ξυδάτο                            .........
χταποδάκι βρασμένο, ξύδι, ελαιόλαδο

Γαύρος μαρινάτος                         .........
γαύρος, σκόρδο, ξύδι, ελαιόλαδο

ΣαλάτεςΣαλάτες

Σαλάτα με βραστά λαχανικά         .........
κολοκυθάκια, φασολάκια πράσινα, πατάτες,
καρότο, ελαιόλαδο,κάπαρη

Ντοματοσαλάτα                           ......... 
ντομάτα, κρεμμύδι, ρίγανη, ελαιόλαδο

Αγγουροντομάτα                          .........
ντομάτα, αγγούρι, κρεμμύδι, πράσινη πιπεριά, 
ελαιόλαδο,ρίγανη

Χωριάτικη                                     .........
ντομάτα, αγγούρι, κρεμμύδι, πράσινη πιπεριά,
φέτα “Δωδώνη", ελιές, ελαιόλαδο, ρίγανη

Χόρτα                                            .........
βλίτα βραστά, ελαιόλαδο

Μαρούλι                                        .........      
μαρούλι, κρεμμυδάκι, ελαιόλαδο

Παντζάρια                                     .........

ΛαδεράΛαδερά

Γεμιστά                                          .........
ντομάτες & πιπεριές γεμιστές με ρύζι, ντομάτα,
σκόρδο,κρεμμύδι, δυόσμος,βασιλικός, ελαιόλαδο

Φασολάκια                                    .........
φασολάκια,ντομάτα, κρεμμύδι,σκόρδο, ελαιόλαδο

Γίγαντες                                        .........
γίγαντες,ντομάτα, κρεμμύδι, καρότο, ελαιόλαδο

Μπριάμ                                         .........
κολοκυθάκια, πατάτες, κρεμμύδι, σκόρδο,
ντομάτα, ελαιόλαδο

Μελιτζάνες ιμάμ                            .........
μελιτζάνα, κρεμμύδι, σκόρδο,ντομάτα, ελαιόλαδο

ΖυμαρικάΖυμαρικά

Μακαρόνια  με σάλτσα                 .........
σάλτσα κρέατος λευκή ή κόκκινη

Μακαρόνια με κιμά                       .........
φρέσκος μοσχαρίσιος κιμάς, ντοματοπολτός,
κρεμμύδι,ελαιόλαδο

Λαζάνια σουφλέ                            .........
λαζάνια φούρνου με ζαμπόν, μπέικον, κασέρι,
φέτα "Δωδώνη", τυρί  "Gouda", γάλα, αυγά

Γαριδομακαρονάδα                       .........
μακαρόνια με σάλτσα με φρέσκες γαρίδες,
φρέσκια ντομάτα, σκόρδο, βασιλικό, ελαιόλαδο

  

ΚιμάδεςΚιμάδες
Μουσακάς                                           .........
μελιτζάνα, πατάτα, κιμάς, μπεσαμέλ

Μελιτζάνες παπουτσάκια                   .........
μελιτζάνα, κιμάς, μπεσαμέλ

Παστίτσιο                                           .........
μακαρόνια χοντρά, κιμάς, μπεσαμέλ, φέτα "Δωδώνη"

Κεφτέδες τηγανιτοί                            .........
κιμάς,σκόρδο,αυγά,κρεμμύδι, ψωμί,δυόσμο,ελαιόλαδο

Κεφτέδες κοκκινιστοί                         .........
σάλτσα από φρέσκια ντομάτα, ντοματοπολτό,
κρεμμύδι, κανέλα, γαρύφαλλο, ελαιόλαδο

Μαγειρευτά κρεατικάΜαγειρευτά κρεατικά
Μοσχάρι κοκκινιστό                           .........
μοσχάρι, ντοματοπολτός, κρεμμύδι, ελαιόλαδο

Μοσχάρι στιφάδο                               .........
μοσχάρι, ντοματοπολτός, κρεμμυδάκια,
δεντρολίβανο, δάφνη, ελαιόλαδο

Ψητό κατσαρόλας                              .........
μοσχάρι με λευκή σάλτσα, σκόρδο, ελαιόλαδο

Αρνί γιουβέτσι                                    .........
αρνί, φρέσκια ντομάτα, κρεμμύδι, ελαιόλαδο, κριθαράκι

Αρνί στάμνας                                      .........
αρνί, φρέσκια ντομάτα, σκόρδο, κρεμμύδι,
μαιντανός, ελαιόλαδο

Χοιρινό κρασάτο                                .........
χοιρινό, αλεύρι, κρασί λευκό, ελαιόλαδο

Κοτόπουλο κοκκινιστό                      .........
κοτόπουλο, ντοματοπολτός, κρεμμύδι, κανέλα, 
γαρύφαλλο, ελαιόλαδο

Κοτόπουλο φούρνου                          .........
κοτόπουλο, πατάτες, ελαιόλαδο

Κόκκορας κοκκινιστός                       .........
κόκκορας ντόπιος, ντοματοπολτός, κρεμμύδι,
κανέλα, γαρύφαλλο, ελαιόλαδο

Κρεατικά στη σχάραΚρεατικά στη σχάρα
Μπον φιλέ                                         .........
Παιδάκια                                            .........
Μπριζόλα χοιρινή                             .........
Μπριζόλα μοσχαρίσια                      .........
Σουβλάκι χοιρινό                              .........
Σουβλάκι κοτόπουλο                        .........
Μπιφτέκια                                         .........
Μπιφτέκι γεμιστό με φέτα "Δωδώνη"        .........
Κοτόπουλο φιλέτο                           .........              

 

            



Θαλασσινά και φρέσκα ψάριαΘαλασσινά και φρέσκα ψάρια
 

Σαρδέλες στη σχάρα                     .........
Γαύρος τηγανητός                        .........
Μαριδάκι                                       .........
Αθερίνα                                          .........
Καλαμαράκια τηγανητά                .........
Καλαμαράκι ψητό                         .........
Ψάρι φούρνου                               .........
Ψαρόσουπα                                   .........
κατά παραγγελία

Ξιφίας                                            .........
Ξιφίας σουβλάκι                            .........
Γαριδομακαρονάδα                       .........
Γαρίδες                                          .........
ψητές ή τηγανητές

Γαρίδες σαγανάκι                          .........
Μύδια αχνιστά                              .........
Μύδια σαγανάκι                            .........
Μυδοπίλαφο                                 .........

Φρέσκα ψάρια με το κιλόΦρέσκα ψάρια με το κιλό
Ζητήστε να δείτε τα ψάρια της ημέρας.

Μπακαλιαράκια                            .........
Κουτσομούρες                              .........
Γόπες                                             .........
Γλώσσες                                        .........
Κολλιοί                                         .........
Μαγιάτικο                                    .........
Μπαλάδες                                    .........
Μπαρμπούνια                              .........
Λιθρίνια                                        .........
Τσιπούρες                                     .........
Σαργοί                                          .........
Συναγρίδες                                   .........
Σφυρίδες                                       .........
Φαγκρί                                         .........

Επιδόρπια Επιδόρπια 

Κρέμα καραμελέ                      .........
Πανακότα                               .........
Μπακλαβάς                            .........
Γαλακτομπούρεκο                  .........
Γιαούρτι με μέλι                      .........
Φρούτα εποχής                       .........
 

ΚαφέδεςΚαφέδες

Ελληνικός                                .........
Εσπρέσο                                  .........
Καπουτσίνο                            .........
Φρέντο εσπρέσο                     .........
Φρέντο καπουτσίνο               .........
Νες καφέ                                 .........
Φραπέ                                     .........

ΑναψυκτικάΑναψυκτικά

Λεμονάδα                                .........
Πορτοκαλάδα                         .........
Κοκα κόλα                              .........
Σπράιτ                                     .........
Σόδα                                        .........
Χυμός πορτοκάλι                    .........
Χυμός ανάμικτος                    .........
Ανθρακούχο νερό 0.33l          .........
Εμφιαλωμένο νερό 1.5l           .........
Εμφιαλωμένο νερό 0.5l           .........

ΜπύρεςΜπύρες

Μύθος                                     .........
Κάιζερ                                     .........
Άμστελ                                    .........
Χάινεκεν                                 .........
Φιξ                                          .........

  

Κρασιά λευκάΚρασιά λευκά

Σύφλογο 0.75l                         .........
Λευκαδίτικη γη 0.75l              .........
Κρασί ντόπιο χύμα 1l             .........

Κρασιά κόκκιναΚρασιά κόκκινα

Σύφλογο 0.75l                         .........
Λευκαδίτικη γη 0.75l              .........
Κρασί ντόπιο χύμα 1l             .........
Hμίγλυκο ντόπιο χύμα 1l       .........

Κρασιά ροζέΚρασιά ροζέ

Σύφλογο 0.75l                         .........
Λευκαδίτικη γη 0.75l              .........
Κρασί ντόπιο χύμα 1 l            .........

Ούζο Ούζο 

Μίνι 0.2l                                  .........
Πλωμάρι 0.2l                           .........
Βαρβαγιάννη 0.2l                    .........

ΤσίπουροΤσίπουρο

Τσιλιλή 0.2l                             .........
Τσιλιλή με γλυκάνισο 0.2l      .........
Τυρνάβου 0.2l                         .........
Τυρνάβου με γλυκάνισο 0.2l  .........

• Οι σαλάτες σερβίρονται 
φρεσκοκομμένες μετά την 
παραγγελία σας.

• Το κατάστημα μας χρησιμοποιεί 
παρθένο ελαιόλαδο στην 
παρασκευή των φαγητών και στις 
σαλάτες.

• Οι τηγανιτές πατάτες δεν είναι 
προτηγανισμένες αλλά 
καθαρίζονται, κόβονται και 
τηγανίζονται από εμάς.

• Το φύλλο για τις πίτες είναι 
χειροποίητο.

• Το κατάστημα μας χρησιμοποιεί 
πάντα φρέσκα ντόπια προϊόντα 
για την παρασκευή των φαγητών.

• Δεν χρησιμοποιούμε ψάρια και 
θαλασσινά κατεψυγμένα, 
ιχθυοτροφείου ή εισαγωγής.

Καλή όρεξη!

Στις τιμές συμπεριλαμβάνονται 
Φ.Π.Α.  και δημοτικός φόρος.

Αγορανομικός Υπεύθυνος: 
Δουβίτσας Πανταζής

    


