
Ψαροταβέρνα



“Η κουζίνα είναι ένα καράβι που ταξιδεύει”

« …Κυκλάδες: αντένα μύλου, αλέτρι, τυροβόλι
και κουπί, κατσίκι,ραδίκι και ντομάτα ξερική,

σπυρί κριθάρι, λέπι ψαριού, πλοκάμι χταποδιού,
μια στάλα λάδι κι ένας κόμπος ξύδι…»

Απόσπασμα από το Μανιφέστο Κυκλαδίτικης Κουζίνας
που συνέταξαν ο Ηλίας Μαμαλάκης

κι ο Δημήτρης Ρουσουνέλος
και το συναντάμε στο βιβλίο

“του ανέμου και της αρμύρας” της Aegean Cuisine

Το εστιατόριο “της Καλής” φιλοδοξεί
να σας ξεναγήσει στο Αρχιπέλαγος
της Κυκλαδίτικης γαστρονομίας.

Με πυξίδα το σεβασμό στην Κυκλαδίτικη Παράδοση,
τα τοπικά προϊόντα και τους παραγωγούς

του τόπου μας και με ικανό πλήρωμα
να διαχειριστεί την ποιότητα με σύγχρονες και 

ισορροπημένες γευστικές προτάσεις.

Ταξιδέψτε μαζί μας και απολαύστε
την γευστική εμπειρία…



Μαρινάτα-Καπνιστά

Άρτος/Καλωσόρισµα
Τζατζίκι

Τυροκαυτερή
  Με ξυνοµυζήθρα Σερίφου, Κοπανιστή Μυκόνου και κόκκινη πιπεριά

Μελιτζανοσαλάτα
  Καπνιστή και αρωµατική

Ταραµοσαλάτα
  Αυθεντική µε λευκό ταραµά

Φάβα Σαντορίνης 
  Με τσιγαριαστά χόρτα, τοµατίνια, κάππαρη, κρίταµο Τήνου

Γαύρος Μαρινάτος
  Με σκόρδο, µαϊντανό, και ροζ πιπέρι

Καπνιστό Χέλι
  Με φάβα Σαντορίνης

Σαλάµι Χταποδιού
Φιλέτα Ψαριών

  Μαριναρισµένα µε χυµούς εσπεριδοειδών
Ελληνικό Μπλε Καβούρι

  Μαριναρισµένο σε χυµό µοσχολέµονου
Σεβίτσε µε Καλαµάρι

Αχινοσαλάτα

Κυκλαδίτη Τυροκουλούρα
  Ξυνοµυζήθρα Σερίφου, κοπανιστή Μυκόνου, Γραβιέρα Νάξου,

  κεφαλοτύρι Ίου και τοµατίνια σε φύλλο βέργας στο τηγάνι
Τυρολουκουµάδες

  Με γραβιέρα Νάξου, κεφαλοτύρι Ίου πάνω σε χειροποίητη µαρµελάδα τοµάτας
Θαλασσινά της Τράτας

  Καλαµάρι, γαριδάκι, µπακαλιάρος, τσίπς πατάτας τηγανιτά συνοδεία αλιάδας

Αλοιφές

Ορεκτικά



Γαρίδες Σαγανάκι 
  Σάλτσα φρέσκιας τοµάτας µε φέτα, ροζ πιπέρι και βασιλικό

Μύδια Σαγανάκι
  Σάλτσα µουστάρδας µε φέτα, ούζο και µυρωδικά

Μύδια Αχνιστά
  Αρωµατικό λαδολέµονο, δάφνη, φρέσκο κρεµµυδάκι, Παριανό κρασί και µαϊντανό

Κολοκυθάκια & Μελιτζάνες Τηγανιτές
  Συνοδεύονται µε τζατζίκι

Κολοκυθοκεφτέδες
  Με φρέσκα µυρωδικά συνοδεία κρέµας γιαουρτιού µε µαστίχα

Ντοµατοκεφτέδες
  Με φρέσκα µυρωδικά συνοδεία κρέµας γιαουρτιού µε µαστίχα

Φρέσκιες Πατάτες Τηγανιτές

Χωριάτικη
  Τοµάτα, αγγούρι, κρεµµύδι, πιπεριά, ελιές, 

  φέτα, κάπαρη, ρίγανη & ελαιόλαδο

Πράσινη µε Λούζα & Σαν Μιχάλη
  Σπανάκι, ρόκα baby, iceberg, Λούζα Σερίφου, Σαν Μιχάλη Σύρου,
 λιαστή τοµάτα Τήνου, σουσάµι και βινεγκρέτ βαλσάµικο µε θυµάρι

Σαλάτα Κρασιού
  Πράσινες σαλάτες, ραντίτσιο, καραµελωµένα σύκα, µανούρι και σάλτσα κόκκινου κρασιού

Νησιώτικη
  Τοµατίνια, παξιµαδάκια, ξυνοµυζήθρα Σερίφου,

  κρεµµύδι, κάππαρη, κρίταµο Τήνου, ελαιόλαδο & ρίγανη

Σαλάτα µε Βολάκι Άνδρου
  Πράσινες Σαλάτες, ραντίτσιο, τοµατίνια, καρύδια και σάλτσα βασιλικού

Σαλάτα Φακής
  Πράσινα λαχανικά, φρέσκια τοµάτα, ξερό κρεµµύδι γλασέ, άνηθο,

  τσίρος καπνιστός, αρωµατικό ελαιόλαδο & λευκό ξύδι

Ψητά Λαχανικά µε Σκοτύρι Ίου
 Ποικιλία λαχανικών µε βινεγκρέτ ροδιού

Ορεκτικά

Σαλάτες



Φρέσκα Ψάρια από την Ψαριέρα µας µε το κιλό. 
Μαγειρευµένα ή ψηµένα όπως τα επιθυµείτε µε την φροντίδα του Chef µας.

Αστακοµακαρονάδα (για δύο άτοµα)

Ριζότο µε Γαρίδες (ένα/δύο άτοµα)

Καλαµάρι Γεµιστό
  Με σπανακόρυζο αρωµατισµένο µε κύµινο και κρέµα λευκού ταραµά

Κριθαρότο Του Ψαρά
  Με γαρίδες, µύδια, χταπόδι, σκόρδο, ούζο

Γαριδοµακαρονάδα (ένα/δύο άτοµα)
 Με ελαφριά σάλτσα τοµάτας, τοµατίνια, ούζο και βασιλικός

Κριθαρότο µε Μελάνι Σουπιάς
  Με σουπιά, πετιµέζι και ρόδι

Παέγια Θαλασσινών (για δύο άτοµα)
  Μύδια, γαρίδες, χταποδάκι, καλαµαράκι και κρόκο Κοζάνης

 Στριφτούδια µε Κοτόπουλο
  Σάλτσα λευκού κρασιού, κάππαρη, λιαστή τοµάτα Τήνου & κεφαλοτύρι Ίου

Σπαγγέτι µε Τοµατίνια και Βασιλικό
Σπαγγέτι µε Φρέσκο Μοσχαρίσιο Κιµά

Γαρίδες µε Αβοκάντο Κρήτης
  Φρέσκια τοµάτα, κρεµµύδι, µαϊντανό

Πλοκάµι Χταποδιού
  Ψηµένο στην σχάρα µε τσιγαριαστά χόρτα και αρωµατικό λαδολέµονο

Καλαµάρι Σχάρας 
  Με πουρέ σελινόριζας και µελάνι σουπιάς

Καλαµάρι Τηγανιτό
   Συνοδεία κρέµα λεµονιού

Γαύρος Τηγανιτός
  Με ντιπ ταραµά

Μπακαλιάρος Τηγανιτός
  Με αλιάδα

Θαλασσινά

Ζυμαρικά - Ρύζι



Τα Ψάρια μας
πάντα φρέσκα από τον ψαρά μας

Συναγρίδα

Μπαρµπούνια

Φαγκρί 

Σαργός

Σκαθάρι

Σφυρίδα

Στήρα

Ροφός

Σκορπίνα

Τσιπούρα

Λαβράκι

Αστακός (ψητός ή µακαρονάδα)

Οι τιµές είναι ανά κιλό.
Στην προσπάθεια µας να σας προσφέρουµε την καλύτερη δυνατή

ποιότητα αλλά και τις χαµηλότερες τιµές, η τιµή αναπροσαρµόζεται
καθηµερινά από την τιµή του ψαρά µας. Ρωτήστε το προσωπικό µας!



Πορτοκαλόπιτα µε Παγωτό Κανέλα
Μιλφέιγ

  µε Κυκλαδίτικα Ξεροτήγανα και Κρέµα Λεµονιού

Μους Σοκολάτας Γάλακτος
  µε Τραγανή Γκοφρέτα Πραλίνας Φουντουκιού και σάλτσα από φρούτα του δάσους

Σάντουιτς Κορµού µε Παγωτό

Χοιρινό Σουβλάκι 
Μοσχαρίσια Μπριζόλα

Χοιρινή Μπριζόλα
Μπιφτέκι

Κοτόπουλο Φιλέτο
*σερβίρονται µε πατάτες τηγανιτές ή σαλάτα ανάµεικτη ή ρύζι

Μουσακάς
  Με µελιτζάνα, πατάτα και µοσχαρίσιο κιµά

Κότσι Αρνί
  Σιγοψηµένο µε Κυκλαδίτικα µυρωδικά

Ρεβυθάδα Σίφνου
  Παραδοσιακά στη γάστρα

Γεµιστά
  Τοµάτες, πιπεριές µε γέµιση αρωµατικού ρυζιού

...της Στεριάς

Μαγειρευτά

Επιδόρπια



Τα Προϊόντα Μας
Φάβα Σαντορίνης: Νοµικός Γιάννης

Λιαστή τοµάτα, κάπαρη Τήνου: Παλαµάρης ‘Aegean essences’
Κρίταµο Τήνου: Μαργαρίτα Σκλάβου
Λούζα Σερίφου: Κρεοπωλείο Γουΐς

Σαν Μιχάλη: Τυροκοµείο Σύρου Ζωζεφίνος
Παστέλι, Τσουρέκι, Κριτσίνια: Ξυλόφουρνος Σερίφου, Γιάννης Αρχοντούλης

Σκοτύρι, ξινοµυζήθρα, κεφαλοτύρι: Τυροκοµείο Ίου ‘Νιώτικο’
Βολάκι, γραβιέρα, µαλακό: Τυροκοµείο Άνδρου Ασούτης

Μέλι θυµαρίσιο Σερίφου: Μελισσώνας ∆ιαµαντή
Κοπανιστή, τυροβολιά, γιαούρτι: Τυροκοµείο Μυκόνου, Κουκάς
Γραβιέρα Νάξου, αρσενικό: Τυροκοµείο Νάξου, Κουφόπουλος

Μπύρα Νήσος Τήνου: Μικροζυθοποιία Κυκλάδων
Κρασί Πάρου: Μωραΐτη
Καπνιστό Χέλι: Γείτονας

Κρασί Σαντορίνης: Σιγάλας
Κρασί Σεριφιώτικο: Χρυσολωρά

Μαστίχα λικέρ: Χίου
Ρακί ψηµένη, ρακόµελο Αµοργού: Αντώνης Βεκρής

Ελληνικό Μπλε Καβούρι: Aegean Gourmet
Φρέσκα Ψάρια: Μιχάλης Φαχούλης - Αστακοί: Φύσσας Γεώργιος

Οι Κυκλάδες µας έχουν µια ιδιαιτερότητα λόγω της νησιωτικότητα τους,
της ενδοκυκλαδικής συγκοινωνίας, των µικρών παραγωγών

και της εποχικότητας των προϊόντων. 
Υπάρχουν στιγµές που παρουσιάζονται ελλείψεις αλλά πάντα φροντίζουµε

 να τις καλύπτουµε µε όσο το δυνατόν ισοδύναµα υλικά.

*Τα κρέατα, τα ψάρια και τα λαχανικά µας είναι φρέσκα.
* Οι σάλτσες είναι παραγωγής µας

* Οι σαλάτες µας φρεσκοκοµµένες για να διατηρούν την 
  υψηλότερη διατροφική αξία

* Χρησιµοποιούµε έξτρα παρθένο ελαιόλαδο
  στο µαγείρεµα και τις σάλτσες µας

* Στην φριτέζα µας χρησιµοποιούµε Ηλιέλαιο
* Η φέτα µας είναι Ελληνική * Οι πατάτες µας είναι φρέσκες

*Τα επιδόρπια είναι παραγωγής µας

Οι τιµές καταλόγου είναι τελικές 
και συµπεριλαµβάνουν όλους τους φόρους. 

Οι τιµές µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. 

Αγορανοµικός Υπεύθυνος: Αφοί Παγκάλου ΟΕ 
Επιµέλεια-σύνθεση εδεσµατολογίου:
Καλή Κοντογιάννη – Γιάννης Γαβαλάς


