Ψωμί ανά άτομο……………….…………….…………………......................1,00€
Χωριάτικη αλάτα………………………….…………………......................6,80€
(Ντομάτα, Αγγουράκι, Φέτα, Πράσινη Πιπεριά, Ελιές, Κρεμμύδι)

αλάτα ¨Νέα Διαγώνιος¨….….…………..…………………………………….6,40€
(υνδυασμός Μαρούλι-Αγρία Ρόκα, Ντομάτα, Ρόδι, Παρμεζάνα, με ντρέσιγκ μπαλσάμικου)

αλάτα πανάκι……..……….……………………….…………………………..7,20€
(πανάκι baby, κατσικίσιο τυρί τυλιγμένο σε καπνιστό Ευρυτανίας,
λαδολέμονο με φρέσκα μυρωδικά, ντοματίνι και φρέσκο μανιτάρι)

αλάτα Πράσινη……………….….....……………….…………………………..4,60€
(αλάτα μαρούλι με αγγουράκι και φρέσκα μυρωδικά, φρέσκο κρεμμυδάκι και λαδολέμονο )

Αγγουροντομάτα…………...……………..………………………………………3,80€
(Η κλασσική αγγουροντομάτα με ή χωρίς κρεμμύδι, ελιές και πράσινη πιπέρια)

Χειμώνας

αλάτα ΜυΛόνζα..…..……….……………………….…………………………..7,20€
(Διάφορα μαρούλια με μυζήθρα Μυκόνου, Λόνζα, σταφίδες, γκρι αλάτι Βρεττάνης, ελαιόλαδο και
κρέμα μπαλσάμικο)

Πολίτικη…………………...………………..……………………………………….3,80€
(Άπαιχτος συνδυασμός λάχανου, σέλινου, καρότου και κόκκινης πιπεριάς)

Βραστά λαχανικά……………...………….……………………….……………..4,80€
(Ντουέτο Μπρόκολο-Κουνουπίδι με ντρέσιγκ λεμόνι και ελαιόλαδο)

Παντζάρια……..………….…………….……………………………..……………4,00€
(Βραστά παντζάρια με τα φύλλα τους. ερβίρεται με ξύδι και ελαιόλαδο)

Καλοκαίρι

ίφνος……..………….…………….……………………………..…………………6,80€
(Βραστή πατάτα, αγγουράκι, ντομάτα, παξιμάδι Κυθήρων, φρέσκο κρεμμυδάκι, ξινομυζήθρα
Κρήτης, κάπαρη και ελιές)

Όιεο νη ζαιάηεο καο έρνπλ θξέζθα ιαραληθά εγρώξηαο παξαγσγήο
θαη είλαη εκπινπηηζκέλα κε extra παξζέλν ειαηόιαδν νμύηεηαο 0,1.
Όια καο ηα είδε παξαζθεπάδνληαη ζην ρώξν καο ηελ ζηηγκή ηεο
παξαγγειίαο θαη ηεξνύλ όιεο ηηο πγεηνλνκηθέο πξνδηαγξαθέο.

Ρωσική αλάτα…….……….……………………………..………………………3,40€
(Χειροποίητη Ρώσικη σαλάτα με βάση την μαγιονέζα και διάφορα βραστά λαχανικά)

Μελιτζανοσαλάτα…….…………….……………………………………………..4,40€
(Χειροποίητη ψητή μελιτζανοσαλάτα με παραδοσιακό ξύδι, ελαιόλαδο και μαϊντανό)

Κοπανιστή Μυκόνου……………..………………………………….…………..3,30€
(Μυζήθρα Μυκόνου με ντομάτα και κόκκινη γλυκιά πιπεριά και λίγο καυτερό)

Σζατζίκι…………..………………….……………………………………………….3,00€
(Διπλοστραγγιστό Ελληνικό γιαούρτι με αγγουράκι και φρέσκο άνηθο)

Πάπρικα……..…………………….…………………………………………………2,50€
(Γλυκιά σάλτσα από ντομάτα και κόκκινες πιπεριές)

Φέτα……………..……………………………………………………….……………4,00€
(Με ή χωρίς ελαιόλαδο και άγρια ρίγανη από τον Όλυμπο)

Κρητικός Ντάκος…..………………………………………………………………5,00€
(Παραδοσιακός κρητικός ντάκος αρωματισμένος με ρακί, ντομάτα περαστή, φέτα, ελιά, κρίταμο
και φρεσκοτριμμένη ρίγανη)

Ψητά Λαχανικά…………………….………………………………………………5,00€
(Διάφορα λαχανικά στη σχάρα, με σάλτσα πέστο βασιλικού και κάπαρη)

Μπάντζο Ψητό………..………....…………………………………………………5,00€
(Ψητό τυρί Εδέσσης με ψητή ντομάτα, πιττάκια με σάλτσα πέστο βασιλικού)

Πόρτο Μπέλο…..…………..….…………………………………………………..5,30€
(Μανιτάρια ψητά στην σχάρα με τυρί κατίκι εκ Δομοκού και πέστο λιαστής ντομάτας)

ύγκλινο Μάνης…..……….….…………………………………………………..5,30€
(ύγκλινο Μάνης μαγειρεμένο με ντομάτα και φέτα πάνω σε πιττάκια)

Μπουγιουρντί………...……………………………………………………………5,00€
(Ντουέτο ψητής φέτας και ντομάτας με ή χωρίς καυτερό)

Πατάτες………….…….……………………………………………………………..3,00€
(Χειροποίητα τηγανιτά πατατάκια με αλάτι και άγρια ρίγανη Ολύμπου)

Πατάτες Παρμεζάνα…………….…..…………………..………………….……3,50€
(Χειροποίητα τηγανιτά πατατάκια με ιταλική παρμεζάνα)

Πατάτες ala Cream……….…….…..…………………..………………….……3,50€
(Ψητές πατάτες ala cream με καπνιστή πανσέτα και διάφορα κίτρινα τυριά)

Καυτερή πιπεριά………………..…………………………………………………1,00€
(Καυτερή πιπεριά στη σχάρα με ελαιόλαδο και γνήσιο ξύδι)

κουμπρί….……….…….…..…………………..………..………………….……4,70€
(Καπνιστό σκουμπρί ψητό στην σχάρα)

Η θέηα είλαη θαηζηθίζηα Ειιεληθή Π.Ο.Π.
Οη παηάηεο είλαη θξέζθηεο, θνκκέλεο ζην ρέξη &
είλαη ηεγαληζκέλεο ζε αξαβνζηηέιαην.

Χειροποίητα ουτζουκάκια…..………..………………………………………7,90€
(Πέντε ζουμερά μοσχαρίσια σουτζουκάκια, συνοδεύεται με ρύζι και μπούκοβο)

Χειροποίητος Γύρος……………………….……………………………………..7,90€
(150 γρμ. λαχταριστού χοιρινού γύρου, με γαρνιτούρα ωμών κρεμμυδιών)

Μπιφτεκάκια……………………………..……………………………..………….8,20€
(Δυο Μοσχαρίσια μπιφτεκάκια με πιττάκια, πατάτες τηγανιτές και σος γιαουρτιού)

ουτζουκάκια Κοτόπουλο…….………..………………………………………8,50€
(Πέντε σουτζουκάκια από κοτόπουλο ζυμωμένα με κόκκινο αλάτι Χαβάης και πράσινο πιπέρι,
συνοδεύεται με ρύζι και σος γιαουρτιού)

Ο γύξνο είλαη από λσπό θξέαο εκεξήζηαο θνπήο.
Τν ζνπηδνπθάθηα & ην κπηθηέθη είλαη από 100%
κνζραξίζηνπ θηκά.

Χοιρινό ουβλάκι…………………………….………………………………..…7,50€
(Σέσσερα χειροποίητα χοιρινά σουβλάκια)

Χοιρινή Μπριζόλα………………….………….……………………………….…7,50€
(Ζουμερή χοιρινή μπριζόλα)

Πανσέτα……………….……………………….………………………………….…7,50€
(Σρία λαχταριστά χοιρινά πανσετάκια)

υκώτι……………….……………………….……………………………………...7,50€
(Λαχταριστό συκώτι μοσχαρίσιο)

Λουκάνικο………………………………….………………………………..……..7,50€
(Χωριάτικο λουκάνικο δική μας παραγωγής με σάλτσα πάπρικας)

Αρνίσια Παϊδάκια………………………………….………………………………9,80€
(Λαχταριστά αρνίσια παϊδάκια με φρεσκοτριμμένη ρίγανη και λεμόνι)

Μπριζόλα Γάλακτος…….………………………….……………………………16,00€
(Η καλύτερη μοσχαρίσια μπριζόλα)

*ξσηήζηε καο γηα ηηο γαξληηνύξεο

Ψαρονέφρι……………………………..…………………………………………12,50€
(Ζουμερά φιλετάκια χοιρινά ψημένα στη σχάρα)

Ψαρονέφρι ¨Νέα Διαγώνιος¨………..…….…………………………………13,50€
(Ζουμερά φιλετάκια χοιρινά με μπάντζο και σάλτσα πέστο βασιλικό)

Φιλέτο Κοτόπουλο….…………………………..………………………………..8,50€
(τήθος από κοτόπουλο ψημένο στη σχάρα)

Μοσχαρίσιο Φιλέτο…….………………..….……………………………….…20,00€
(Μοσχαρίσιο φιλέτο ψημένο σύμφωνα με τη δική σας επιλογή)

Μοσχαρίσιο ουβλάκι…..……………….……………………………………21,00€
(ουβλάκι από μοσχαρίσιο φιλέτο με πιπεριά, ντομάτα και κρεμμύδι)

πέσιαλ Μοσχαρίσιο Φιλέτο………..…..….…………………………….…22,00€
(Μοσχαρίσιο φιλέτο ψημένο σύμφωνα με τη δική σας επιλογή με λάδι λευκής τρούφας και λόνζα
Μυκόνου)

Τα θξέαηα καο είλαη Ειιεληθά – από Μαθεδνληθέο θάξκεο, πνπ
πιεξνύλ ηηο πςειόηεξεο ζπλζήθεο πγηεηλήο – δηθή καο θνπήο.
Η Μπξηδόια γάιαθηνο είλαη λσπή πξνειεύζεσο Γαιιίαο.

Γλυκά:
πιτικός κορμός με παγωτό………………………….…………..…….……………….3,50€
Γλυκό του κουταλιού……..………………....…………….……….…………………….3,00€
Γλυκά Ημέρας…………………………..….…..…………………….………………….….3,00€

Καφές:
Espresso………………………………………..…………………….……………………….1,50€
Espresso Διπλό………………………………………….…………….…………………….2,00€
Espresso Mocchiato……….………………………….…………….…………………….1,80€
Cappuccino.………………………………………………………….……………………….2,50€
Fredo Espresso…………………………………………..……….………………..……….2,00€
Fredo Cappuccino…….………………….……………...………………………….…….2,50€
Shakerato……….………………………..………………………….……………………….2,50€
Ελληνικός.……….………………………..………………………….……………………….1,50€
Σσάι……….……….………………………..………………………….……………………….2,00€
Κρύο Σσάι………………….……….……………..………..………………….…………….2,50€

Σηηο ηηκέο πεξηιακβάλνληαη: (2% δεκνηηθνί θόξνη), ΦΠΑ 13% ζηα
ηξόθηκα & ΦΠΑ 23% ζηα νηλνπλεπκαηώδε.
Τν θαηάζηεκα ππνρξενύηαη λα δηαζέηεη έληππν θύιιν δηακαξηπξίαο.

Νηθ. Πιαζηήξα 89
2310-029085
Ωξάξην ιεηηνπξγίαο:
Δεπηέξα έσο Κπξηαθή: 12:00 σο 01:00

www.neadiagonios.gr
www.facebook.com/neadiagonios

