ΓΛΥΚΑ
Πορτοκαλόπιτα με κρέμα πορτοκαλιού ...............................................€ 3,00
Μιλφέιγ με σως από άγρια φρούτα του δάσους.....................................€ 3,50
Χαλβάς ανατολής με σιμιγδάλι, κουκουνάρι και γάλα ......................€ 2,50

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ 330ml
Coca cola , zero , light .................................................................................€ 1,50
ΕΨΑ πορτοκαλάδα ........................................................................................€ 1,50
Σουρωτή ........................................................................................................€ 1,50

ΜΠΥΡΕΣ

330ml
Kaizer ............................................................................................................€ 2,00
Heineken ......................................................................................................€ 2,00
FIX .................................................................................................................€ 2,00

ΚΡΑΣΙΑ 750ml
Τα εστιατόρια Τζίτζικας κι ο Μέρμηγκας στο πλαίσιο του εορτασμού 20 χρόνων
από την ίδρυσή τους επιλέγουν για εσάς σε συνεργασία με το οινοποιείο
“Κλαούντια Παπαγιάννη” 2 εκλεκτά κρασιά βιολογικής γεωργίας

“Είκοσι επετειακό” λευκό Sauvignon Blanc & Ασύρτικο ............€ 10,00
“Είκοσι επετειακό” κόκκινο Syrah, Merlot, Ξινόμαυρο ..............€ 11,00

ΟΥΖΑ 200ml
Πλωμάρι ........................................................................................................€ 6,80
Βαρβαγιάννη (πράσινο - μπλε ) ..................................................................€ 6,80
Πιτσιλαδή ......................................................................................................€ 7,50

ΤΣΙΠΟΥΡΑ 200ml
Αποστολάκη ..................................................................................................€ 6,80
Ηδωνικό
...........................................................................................€ 6,80
Τσιλιλή με γλυκάνισο ...................................................................................€ 6,80
ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17:00– 00:00
O KATANAΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ
(ΑΠΟΔΕΙΞΗ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ)
Στα τηγανητά χρησιμοποιούμε αραβοσιτέλαιο. Στις σαλάτες, στα ψητά και τα μαγειρευτά extra παρθένο ελαιόλαδο.
Όλα τα κρέατα και τα ψάρια είναι νωπά. Το καλαμάρι και οι γαρίδες είναι κατεψυγμένα. Οι τιμές είναι σε ευρώ και
το κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τους χωρίς προειδοποίηση.

Αγορανομικός υπεύθυνος : Κατσικόπουλος Χάρης

ΤΖΙΤΖΙΚΑΣ
ΚΑΙ ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ
Delivery tel. 210

6236073

Ελάχιστη παραγγελία € 8,00

Eδώ το φαγητό μας ενώνει...

O ΤΖΙΤΖΙΚΑΣ ΚI O ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
Δροσίνη 12, Τηλ. 210 6236073, Κηφισιά
E-mail: kifisia@tzitzikasmermigas.gr - www.tzitzikasmermigas.gr

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17:00– 00:00

Ρωτήστε μας για τα πιάτα ημέρας!

ΣΑΛΑΤΕΣ

ΚΡΕΑΤΑ

Σαλάτα του Τζίτζικα...............................................................................€ 6,30

Σουτζουκάκια σχάρας ...........................................................................€ 8,00

δέκα είδη φρεσκοκομμένων λαχανικών με ανθότυρο Αμφιλοχίας,
μανούρι Φαλάνης Θεσσαλίας και βινεγκρέτ μουστάρδας

με σάλτσα ντομάτας, γιαούρτι και πατάτες τηγανητές

Σπανακοσαλάτα.......................................................................................€ 6,30

με καροτάκι βουτύρου, σουσάμι, πατάτες baby, σάλτσα
από πορτοκάλι και μέλι Ταϋγέτου

σπανάκι, τραγανό μπέικον, κουκουνάρι, κρουτόν, παρμεζάνα, ρόδι,
και βινεγκρετ από μπαλσάμικο

Χοιρινά μπριζολάκια ......................................................................................€ 10,20

Σταμναγκάθι..............................................................................................€ 5,20

“Ρουμελιώτικο” .................................................................................................€ 8,70
μαριναρισμένο χοιρινό ψιλοκομμένο στη σχάρα με ψητή ντομάτα
πάνω σε κυπριακή πίτα

Φάβα Διλόφου βιολογικής καλλιέργειας (κτήμα Αντωνόπουλου).........€ 4,80

Κοτοφιλέτο στη σχάρα ..........................................................................€ 10,20

Πράσινη σαλάτα με αρωματικό λαδολέμονο.........................................€ 5,20

Τυροσαλάτα με φέτα, τυρί φιλαδέλφεια και πιπεριές Φλωρίνης...........€ 4,50

μαριναρισμένο σε μουστάρδα και καρυκεύματα με ταλιατέλες
λαχανικών και τσιπς φρέσκιας πατάτας

Φέτα Τυρνάβου ΠΟΠ...............................................................................€ 3,50

Συκώτι μοσχαρίσιο γάλακτος στη σχάρα .........................................€ 7,50

Τζατζίκι........................................................................................................€ 3,80

με πουρέ πατάτας και καραμελωμένα κρεμμύδια

Σαντορινιό φιλετάκια χοιρινού ...........................................................€ 11,80

ΟΡΕΚΤΙΚΑ

με σως κρασιού, κάπαρη και πουρέ από πατάτα και μελιτζάνα

Ζεστή φάβα βιολογικής γεωργίας “παντρεμένη”...............................€ 6,00

Κεμπάπ πολίτικο με τζατζίκι, ντομάτα, κρεμμύδι και πίτες...................€ 8,40

με φρέσκο κρεμμύδι, απάκι Κρήτης και λάδι λευκής τρούφας

Μπιφτέκι στη σχάρα (φρέσκος μοσχαρίσιος & χοιρινός κιμάς)................€ 8,50

Τριλογία μανιταριών στη σχάρα............................................................€ 7,10

με πατάτες τηγανητές και πράσινη σαλάτα

πόρτομπέλο, πλευρώτους, άσπρα μανιτάρια με λευκό μπαλσάμικο,
μέλι και θυμάρι

Σουβλάκια μαριναρισμένα πικάντικα στη σχάρα.............................€ 9,00
(μοσχάρι,χοιρινό,κοτόπουλο) με πατάτες baby με αρωματικό βούτυρο

Πιτάκια του Μέρμηγκα..........................................................................€ 6,00

Σταβλίσια στα κάρβουνα με ψητή ντομάτα και πατάτες baby.................€16,50

χειροποίητο φύλλο με μυζήθρα, γέμιση τυριών και μυρωδικά

Μιλφέιγ λαχανικών............................................................................... € 7,60
με τυρί μαστέλο με ψητά λαχανικά και σάλτσα βασιλικού

Μανιάτικη ρεβιθάδα..............................................................................€ 6,20
ρεβίθια, σπανάκι, πιπεριές, ελιές, ντομάτα,λεμόνι, άνηθο
και σύγκλινο Μάνης

Σέσκουλο και άγρια χόρτα σαγανάκι.............................................€ 6,00

ΜΑΓΕΙΡΕΥΤΑ
Γιουβετσάκι στο τηγάνι με μπούτι κοτόπουλο και φρέσκα μυρωδικά ...€ 8,20
Μοσχαράκι με μαυροδάφνη....................................................................€ 10,50
με σύκα Κύμης σερβιρισμένο με πουρέ καρότου και κάστανου

Κατσικάκι με δενδρολίβανο σβησμένο με τσίπουρο .............................€ 11,70

με φρέσκια ντομάτα, φέτα και μυρωδικά

σερβιρισμένο με πατάτες και κολοκυθάκια

Χορτοκεφτέδες με άγρια χόρτα, μυρωδικά και φέτα..........................€ 5,50

Πένες με λαχανικά................................................................................................ € 6,50

Γραβιέρα Νάξου τηγανητή με σουσάμι, μέλι Ταϋγέτου και μπέικον......€ 7,10

ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ

Τυρολουκουμάδες με μαρμελάδα ντομάτας .......................................€ 6,00
Κεφτεδάκια με δυόσμο και πατάτες τηγανητές.................................€ 7,20

Τσιπούρα φιλέτο στη σχάρα με άγρια χόρτα ........................................€ 10,30
Κεφαλλωνίτικη αλιάδα-σκορδαλιά (μπακαλιάρος, γαριδάκι, καλαμαράκι κατ.)

Φρέσκιες τηγανητές πατάτες ...........................................................€ 3,80

Καλαμάρι στη σχάρα........................................................................................€ 11,00

Ψωμί μερίδα..............................................................................................€ 0,50

με ζεστή βιολογικής καλλιέργειας φάβα Διλόφου
και καραμελωμένα κρεμμύδια (κατ.)

Σολομός στη σχάρα με λεμονάτο ριζότο σπανακιού ......................€ 11,60
Κριθαρότο θαλασσινών με φρέσκα μύδια, καλαμάρι και γαρίδες (κατ.)....€ 11,30

