Loukoumi Bar Menu
Κατάλογος φαγητού

Καλοκαίρι 2018

Στο Loukoumi Bar πιστεύουμε πως η ποιότητα των πρώτων υλών είναι το πιο σημαντικό συστατικό για ένα καλομαγειρεμένο
πιάτο. Έτσι τα υλικά μας είναι πάντα ολόφρεσκά και όπου μπορούμε, χρησιμοποιούμε κρέατα, λαχανικά και αρωματικά που έχουν
παραχθεί κοντά μας.
Δεν μαγειρεύουμε μαζικά και δίνουμε σε κάθε πιάτο την προσοχή που του αξίζει. Το φαγητό θέλει χρόνο, παρέα, καλό κρασί ή κρύα
μπύρα. Καλή σας όρεξη.

Pizza
Snacks

Τυρολουκουμάδες - 5 € με πικάντικη μαρμελάδα τομάτας
Ντακάκια Κρητικά - 5 €

παξιμαδάκια ολικής άλεσης με φέτα, ρίγανη, τομάτα, ελιά, κάππαρη
Papadum - 3,5 € (τσίπς φακής)
ιδανικά συνοδευτικά με μπύρα ή ρακή (sweet chilly sauce)
Κεφτεδάκια - 6 € με πικάντικη σάλτσα τομάτας
Τηγανιά κοτόπουλο - 6,5 € με μανιτάρια, πιπεριές και κρεμμύδι

Mini corndogs - 5,5 €

λουκανικάκια κοκτέιλ με κρούστα από καλαμποκάλευρο

COMBO: τυρολουκουμάδες, κεφτεδάκια & ντακάκια - 12 €

Clubs

Τόστ - 2,5 €
Club Sandwich - 6 € ζαμπόν, τυρί, μπέικον, μαρούλι, τομάτα,

Όλες οι πίτσες παρασκευάζονται την στιγμή της παραγγελίας
σας και σερβίρονται με λεπτή παραδοσιακή ζύμη.
(Ιδανικές για παρέες 2-3 ατόμων)

Special - 12 €

σάλτσα τομάτας, ζαμπόν, τυρί, μπέικον, πιπεριά, μανιτάρια

Mefisto - 12 €

σάλτσα ντομάτας, ζαμπόν, τυρί, μπέικον, σαλάμι αέρος, πιπεριά
μπούκοβο

Margarita - 12 €

σάλτσα ντομάτας, μοτσαρέλλα, βασιλικό, φρέσκια τομάτα

Veggie - 12 €

σάλτσα τομάτας, φέτα, ελιές, κάππαρη, κρεμμύδι, τομάτα, ρίγανη

Pasta

Polo penne - 7 €

κοτόπουλο, μανιτάρια, κρέμα γάλακτος

Carbonara penne - 7 €

μαγιονέζα, συνοδεύεται με σαλάτα και papadum
Club Sandwich light - 6 € γαλοπούλα, τυρί, μαρούλι, τομάτα,
μαγιονέζα, συνοδεύεται με σαλάτα
Chicken Club - 6,5 € φιλέτο κοτόπουλο, bacon, τυρί, μαρούλι,
τομάτα, μαγιονέζα, συνοδεύεται με σαλάτα και papadum
Salmon Club - 6,5 € καπνιστός σολομός, Philadelphia,
μαρούλι, τομάτα, συνοδεύεται με σαλάτα

bacon, τυρί, αυγό, κρέμα γάλακτος

Σαλάτες

Salmon linguini - 7 €

Σαλάτα κοτόπουλου light - 6 € κοτόπουλο με μαρούλι,
τομάτα, καρότο και ελαφριά vinegraitte πορτοκαλιού
Σαλάτα Caesar /με κοτόπουλο - 6 /7 €

iceberg, μαρούλι, bacon, τυρί, ceasars sauce, κρουτόν

Veggie penne - 6,5 €

σάλτσα τομάτας, φέτα, ελιές, κάππαρη, κρεμμύδι, τομάτα, ρίγανη

Mefisto penne - 7 €

ζαμπόν, bacon, σαλάμι αέρος, πιπεριά, σάλτσα τομάτας,
κρέμα γάλακτος

Cacciatore linguini - 7 €

κοτόπουλο, μανιτάρια, πιπεριά, κρεμμύδι, σάλτσα τομάτας
σολομός καπνιστός, άνηθο, κρέμα γάλακτος, σάλτσα τομάτας

Noodles @ Wok
Επιλογές βάσης:

Σαλάτα εποχής - 5,5 €

Νoodles ρυζιού με φρέσκα λαχανικά & sause - 4,5 €
Noodles αυγού με φρέσκα λαχανικά & sause - 4,5 €

Σαλάτα καπνιστού σολομού - 7 €

Επιλογές sauce:

λάχανο, καρότο, πιπεριά, πράσο, κρεμμύδι, βαλσάμικο
καπνιστός σολομός, μαρούλι, λεμόνι, άνηθο, ροζ πιπέρι

γάλα καρύδας, satai, teriyaki, soya sauce ή γλυκόξυνη
πρόσθετα υλικά:

ανανάς, μανιτάρια, αυγό, κοτόπουλο, τόνος - 1,5 €

Κρέπες αλμυρές & ομελέτες
Βάση - 4 €

Λίστα Κρασιών

Όλα τα υλικά 1 € έκαστο: (κοτόπουλο, μπέικον, φέτα, φρέσκα μανιτάρια, τυρί, ζαμπόν, σαλάμι αέρος, γαλοπούλα, τομάτα, μαρούλι,
πιπεριά, σως)

Μπορείτε να συνδυάστε τις γεύσεις των ζυμαρικών
με λευκό ξηρό ροδίτη μονοποικιλιακό ( Γαρμπής),
κόκκινο αγιωργίτικο ή ημίγλυκο Αφροδίτη και Σαγήνη
(Όλα μας τα κρασιά είναι βιολογικά πιστοποιημένα)

Κρέπες γλυκές

Λευκά
Γαρμπής (Κτήμα Ορφανού) (ποτήρι /φιάλη) - 5 /25 €

Όλα τα υλικά 1 € έκαστο: (φράουλες, σοκολάτα, ινδοκάρυδο, μέλι,
μπισκότο, καρύδα, μπανάνα, σαντιγύ, τριμμένο oreo)
+ 2 € η κάθε μπάλα παγωτό σοκολάτα, βανίλια ή φράουλα
(με επιλογή σιροπιού σοκολάτας, καραμέλας, βύσσινου ή φράουλας)

Μονοποικιλιακό. 100% Ροδίτης, βιολογικής καλλιέργειας
πιστοποιημένο
Αφροδίτη (Κτήμα Δόγκα) (ποτήρι /φιάλη) - 5 /25 €
Μοσχάτο Ημίγλυκο
Moscato D’Asti (ποτήρι /φιάλη) - 5 /25 €
Αφρώδης οίνος

Βάση - 4 €

Γλυκά

Παγωτά - 2,5 € για κάθε μπάλα σοκολάτας,
βανίλιας ή φράουλας (με επιλογή σιροπιού σοκολάτας,
καραμέλας, βύσσινου ή φράουλας)

Παραδοσιακοί Λουκουμάδες - 5 €
με σοκολάτα ή μέλι & κανέλα
(με παγωτό + 2 € για κάθε μπάλα)

Σοκολατόπιτα - 4,5 €

(με παγωτό + 2 € για κάθε μπάλα)

Mini σοκολατόπιτα - 2,5 €

ιδανική για συνοδευτικό στον καφέ ή τα ροφήματά σας

Οι ζύμες, οι σάλτσες, η μαγιονέζα, τα γλυκά, φτιάχνονται όλα στο Λουκούμι την
ημέρα που θα καταναλωθούν και όλα μας τα πιάτα ετοιμάζονται την στιγμή της
παραγγελίας σας.
Τα κρέατα και οι ζύμες είναι νωπά. Το λάδι στις σαλάτες είναι ελαιόλαδο. Στο
τηγάνισμα χρησιμοποιούμε ηλιέλαιο.
Αγορανομικός υπεύθυνος: Παπαγεωργόπουλος Νίκος

Ερυθρά
Μαΐστρος (Κτήμα Ορφανού) (ποτήρι /φιάλη) - 5 /25 €
Μονοποικιλιακό. 100% Cabernet Sauvignon, βιολογικής
καλλιέργειας πιστοποιημένο
Σαγήνη (Κτήμα Δόγκα) (ποτήρι /φιάλη) - 5 /25 €
Πολυποικιλιακό Αγιωργίτικο Merlot, ημίγλυκο
Sangria (ποτήρι /κανάτα 1Lt) - 5 /25 €

...for Beer Lovers
Συνδυάστε τις έντονες γεύσεις των κυρίως πιάτων μια από τις
βαρελίσιες μπύρες που έχουμε στο Λουκούμι. Προτείνουμε
Fischer, Heineken ή Erdinger Weiss, ή ακόμη εάν προτιμάτε
ελληνικά, Bios 5.
Τέλος, μια μπύρα που αλλάζει γεύση κάθε εποχή, η φρέσκια και
απαστερίωτη ΑΘΗΝΕΟ.

Fischer Αλκοόλ: 5% (ποτήρι 500ml) - 5 €
Erdinger Weiss Αλκοόλ: 5% (ποτήρι 500ml) - 6 €
Ηeineken Αλκοόλ: 5% (ποτήρι 500ml) - 5 €
ΑθηΝέο Αλκοόλ: 5% (ποτήρι, φρέσκια, απαστερίωτη 400ml) - 5 €
Bios 5 Αλκοόλ: 5% (μπουκάλι 330ml) - 4,5 €
Μηλοκλέφτης Μηλίτης Αλκοόλ: 4,5% (φιάλη 330ml) - 5,5 €

