menu

Pizza
Margherita............................................................................ 8.00 €
με φρέσκια σάλτσα ντομάτας, φρέσκια μοτσαρέλα,
ντοματίνιακαι φρέσκο βασιλικό

Ορεκτικά
Μιλφέιγ ψητών λαχανικών................................. 6.50 €

Ελληνική................................................................................. 9.00 €

με φρέσκα αρωματικά και σάλτσα φέτας

με φρέσκια σάλτσα ντομάτας, κρεμμύδι, πράσινη
πιπεριά, αγγούρι, ντομάτα, φέτα και φρέσκια ρίγανη

Γραβιέρα Κρήτης...........................................................7.00 €

Κοτόπουλο........................................................................... 11.00 €

Γεμιστα Champinions..................................................7.00 €

Προσούτο............................................................................. 11.00 €

σε φύλλο καταιφιού με δυόσμο
και μαρμελάδα ντομάτας

με χωριάτικο λουκάνικο, καπνιστό χοιρομέρι
και κρέμα από γραβιέρα κρήτης

Ποικιλία αλλαντικών & Τυριών......................12.00 €
(Προσούτο Πάρμας, καπνιστό χοιρομέρι,
καπνιστή γαλοπούλα fouantre, παρμεζάνα,
μοτσαρέλλα, γραβιέρα Κρήτης,
gorgonzola, gouda)

Mini Burgers....................................................................... 8.00 €
από 100% φρέσκο μοσχαρίσιο κιμά,
cheddar, iceberg και γλυκόξινη σάλτσα ντομάτας

με φρέσκια σάλτσα ντομάτας, καλαμπόκι, πράσινη
πιπεριά, μανιτάρια και παρμεζάνα
με φρέσκια σάλτσα ντομάτας, baby ρόκα,
προσούτο Πάρμας και gorgonzola

Burgers
Cheese Burger................................................................... 9.50 €
από 100% φρέσκο μοσχαρίσιο κιμά με τυρί
cheddar, ντομάτα, μαρούλι, κρεμμύδι σπιτική σάλτσα
μουστάρδας και φρέσκες τηγανητές πατάτες

Chicken Burger................................................................. 9.50 €
από 100% φρέσκο κιμά κοτόπουλου, τυρί milner,
γαλλική σαλάτα, μαγιονέζα light αρωματισμένη
με πέστο βασιλικού και φρέσκες τηγανητές πατάτες

Σαλάτες
Ελληνική σαλάτα............................................................ 8.00 €
με ντομάτα, αγγούρι, κρεμμύδι, ελιές,
πράσινη και κόκκινη πιπεριά,
μαϊντανό, παξιμάδι
και τυρί κρέμα από φέτα Αττικής

Φύλλα ρόκας (baby)................................................. 9.00 €
με λιαστές ντομάτες,
σωτέ κουκουνάρι,
παρμεζάνα (granna pandano)
και vinaigrette παλαιωμένου βαλσάμικου

Σαλάτα σολομού............................................................ 11.00 €
με ανάμεικτα φρέσκα λαχανικά,
αβοκάντο,ντοματίνια, κολοκυθόσπορο,
ημίξηρα Goji Berries
και ελαφριά σάλτσα γιαουρτιού
αρωματισμένη με μάραθο

Κυρίως & Pasta

Tower Burger.................................................................. 14.00 €
με διπλό μπιφτέκι από 100% μοσχαρίσιο κιμά,
τυρί cheddar, μπέικον, καραμελωμένο κρεμμύδι,
τηγανητό αυγό, ντομάτα, μαρούλι, γλυκόξινη
σάλτσα ντομάτας και φρέσκες τηγανητές πατάτες

Επιδόρπια
Μιλφέιγ................................................................................... 6.00 €
με κρέμα από παλαιωμένο ρούμι
και σάλτσα μελιού

Cheesecake Ν.Υόρκης............................................... 6.00 €
με σάλτα από φρούτα του δάσους

Σοκολατένιος Πειρασμός........................................7.00 €
με σάλτσα σοκολάτας, καραμελωμένες μπανάνες
και crumble φυστικιού Αιγίνης

Brownies................................................................................7.00 €
με καρύδια & παγωτό Βανίλια

Ριγγατόνι............................................................................... 8.00 €
με πέστο φέτας και φρέσκια ρίγανη

Brunch

Παπαρδέλες........................................................................12.00 €

Croque Mandame.......................................................... 6.50 €

με κοτόπουλο,άγρια μανιτάρια
και φρέσκο θυμάρι

Μπιφτέκι................................................................................ 11.00 €
από φρέσκο κιμά κοτόπουλου,
βουβαλίσια μοτσαρέλα
και ψητά λαχανικά με σάλτσα φέτας

Μοσχαρίσιο Φιλέτο.................................................. 19.00 €
με σάλτσα μαυροδάφνης,
baby πατάτες, βουτύρου Κερκύρας
και φρέσκα αρωματικά

με καπνιστό χοιρομέρι

Tost............................................................................................. 3.00 €
με καπνιστή μπριζόλα, και γραβιέρα Κρήτης

Ομελέτα..................................................................................7.00 €
με πολύχρωμες πιπεριές, μανιτάρια champinions,
καπνιστό χοιρομέρι, γραβιέρα Κρήτης & φρέσκο θυμάρι

Pancakes

.............................................................................. 6.00 €
με ανθότυρο, θυμαρίσιο μέλι και ταχίνι με πορτοκάλι

Pancakes................................................................................ 6.00 €
με πραλίνα φουντουκιού, και φρέσκα φρούτα

Ψωμί ανά άτομο

......................................1,50 €

Club Sandwich.................................................................. 9.00 €
με κοτόπουλο, καπνιστό χοιρομέρι, τυρί cheddar,
ντομάτα, μαρούλι, τη δικιά μας μαγιονέζα
και φρέσκες τηγανητές πατάτες

Φρέσκες πατάτες
Eπιμέλεια Μenu
Chef Κωνσταντίνος Μουζής

τηγανητές..................................... 4,00 €

AN ΔEN ΛABETE ΑΠΟΔΕΙΞΗ
ΔΕΝ ΕΙΣΤΕ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΤΕ

κατεψυγμένο

Όλα τα πιάτα
επιμελούνται και
παρασκευάζονται
στην κουζίνα
του kazba
από φρέσκα υλικά,
έξτρα παρθένο ελαιόλαδο
& κατά προτίμηση
από την τοπική αγορά

Στις τιμές περιλαμβάνονται
όλες οι νόμιμες επιβαρύνσεις
Υπεύθυνος για την αγορανομία:
Κοντός Ιγνάτιος

Παραλία Γρέγου, Πόρτο Ράφτη τηλ.:

www.kazba.gr

22990 76800

©p.argiros@yahoo.gr
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