
                                                 
Ορεκτικά    

Σκορδόψωμο 

Το σερβίρουμε σε τρεις διαφορετικές εκδοχές. 

Κλασσικό …………………………..………………..……   3,10                                                        

Με Ντομάτα και Μοτσαρέλα ….. ……………………...….4,80                                                            

Με Πέστο Βασιλικού........................................................3,90 

 

Ελληνικό Τζατζίκι …………….……………………....3,10 

Το δικό μας , λιγάκι πικάντικο τζατζίκι με σκόρδο , αγγούρι και 
καρότο. 

 

Κροκέτα Γαλοπούλας……….…………………..…...9,50 

Συνοδεύεται με ψητά λαχανικά με dressing εποχής και δική μας 
χειροποίητη σως μέλι μουστάρδας. 

 

Μπρουσκέτα Ταϋγέτου……………………………...3,70 

Με φρέσκιες ντομάτες Αρτεμισίας , σκόρδο , ρίγανη Ταϋγετου και 
παρθένο ελαιόλαδο «Κτήμα Παυλάκου». 

 

Μελιτζανοσαλάτα Καπνιστή Χειροποίητη .....4,80 

Την σερβίρουμε στην παραδοσιακή αγιορείτικη έκδοση της με 
σκόρδο ,μαϊντανός & καρύδια. 

 

Ελληνικό Ταλαγάνι ….........................................…..6,80 

Το ψήνουμε στην σχάρα και το συνοδεύουμε με καπνιστή πιπεριά. 

 

Ελληνική Φέτα Π.Ο.Π…………….……………...…..6,50  

Φέτα στο φούρνο , με κρεμμύδι ,ντομάτα , πιπεριά και ελαφριά 
σάλτσα ντομάτας. 

 

 

 

 



        Πρώτα Πιάτα  

 

 Λαζάνια Φούρνου ………………….……..……….8,50 

   Συνοδεύονται με αυθενιτική σάλτσα Μπολονέζ. 

                

Μουσακάς……………………...........................................9,20 

  Παραδοσιακός μουσακάς με πατάτες και μελιτζάνες Αλαγονίας. 

 

 Ριζότο με μανιτάρια ……………………..……….. .8,90 

  Ριζότο με μανιτάρια Ταϋγετου και μαύρη τρούφα. 

                        

 Καρμπονάρα Μεσσηνιακή …………………..….8,50  

   Λιγκουίνι με παστό στην Μεσσηνιακή του εκδοχή. 

 

Σαλάτες 

 

Πατατοσαλάτα ……………………………..……7,10 

 Με φρέσκο κρεμμυδάκι , παρθένο ελαιόλαδο από το «κτήμα 
Παυλάκου»  και άγρια κάπαρη κλεισούρας. 

 

Σαλάτα «Δένθις»  ……………………………….…8,50 

 Λόλα πράσινη και γαλλική σαλάτα μαρούλι , ρόκα μπέιμπι, 
άισμπεργκ ραντίσιο, ντρέσσινγκ εποχής , καβουρδιασμένο σουσάμι 
και καρύδια Ταύγετου. πορτοκάλι , ρόδι. 

 

Ελληνική Σαλάτα ……………………………….…..7,80 

Η Ελληνική χωριάτικη σαλάτα στην πιο πλούσια εκδοχή της με φέτα 
ΠΟΠ , ντομάτα , πιπεριές , αγγούρι , κρεμμύδια από τα μποστάνια 
της Αρτεμισίας . Συνοδεύεται με χειροποίητα κρουτόν ελιές και 
ελαιόλαδο Καλαμών. 

 

 

 



Κυρίως Πιάτα 

 

Κοτόπουλο στη σχάρα ……...……………………..9,00  
 Αργοψημένο κοτόπουλο στη σχάρα με κρούστα αλατιού.Σερβίρεται 
με αυθεντική κρέμα λεμονιού και φρέσκια πράσινη σαλάτα. 

 

Μπιφτέκι στη σχάρα ……………………….….……..9,00 

Μπιφτέκι από 100% κιμά μόσχου . Το γαρνίρουμε με φρέσκιες 
πατάτες παεζάνο «Αρτεμισία» , σως γιαουρτιού και Ελληνικό πιτάκι. 

 

Καπνιστή Χοιρινή Μπριζόλα.……...….………....11,50 

Την γαρνίρουμε με σάλτσα καπνιστής πιπεριάς και πατάτες 
παεζάνο. 

 

                                 Πίτσα  
κάθε ΠΕΜΠΤΗ 

Μαργαρίτα……………..…………………………….. 8,00 

 

Ζαμπόν Μπέικον με Μανιτάρια και Πιπεριές 
…………………….........................................................…9,50 

 

Πικάντικο Λουκάνικο Μεσσηνίας και Μπέικον με 
πιπεριές ……………………………....…………………10,50 

 

 Χωριάτικη με Ελιές Φέτα  με ντομάτα και 

 Κρεμμύδι 
……….............................................................................10,00                 

      

 

 

 



                                               Γλυκά
   

  

 Γλυκό του Κουταλιού Εποχής…… ………….…….…..3,00  

  Χειροποίητο παραδοσιακό. 

 Παραδοσιακοί Λουκουμάδες………   ………………….5,00                                 

  Συνοδεύονται με μέλι και καρύδια 

 ή Πραλίνα και καρύδια Ταύγετου. 

  Με παγωτό της επιλογής σας +3€ 

 Χειροποίητη πίτα από Φρούτα εποχής…… ………...3,60 

 Σουφλέ Σοκολάτας …………………………  ……….…..4,00 

 Παγωτό ……………   ..……………………………….……3,00 

 Ρωτήστε μας για τις διαθέσιμες γεύσεις . 

            

     Κρασιά 
 

Λευκά 

Ποτήρι Μοσχοφίλερο – Chardonnay ………………...……3,00 

Λευκός Ξηρός οίνος Chardonnay ……………………......20,00 

Κτήμα Δερέσκου 

ΡΟΖΕ 

Ποτήρι Ξηρό Ροζέ Μεσσηνίας. …….…………………..…..3,00 

Κτήμα Δερέσκου 

Mati Fortuna……………………………….………………..15,00 

Αγιωρίτικο και Μέρλοτ (Astirx) 

Κόκκινα 

             Ερυθρός Ξηρός Οίνος Cabernet Sauvigno ………..........25,00  

                   Κτήμα Δερέσκου 

             Ποτήρι οίνος Ανθοσμίας «Δένθις» ……………………..…..3,20 

 

 

 



 

 

Πληροφορίες 

 

 

 Η κουζίνα μας είναι ανοιχτή καθημερινά από την 
13:30 μ.μ – 21 :30 μ.μ. 

 Χρέωση άρτου 0,80€/ άτομο. 
 Extra Παρθένο Ελαιόλαδο (50ml) / 1€ 
 Στις τιμές συμπεριλαμβάνονται ΦΠΑ , δημοτικοί 
φόροι , αμοιβή σερβιτόρου , επιπλέον δώρο εορτών. 
 Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει 
αν δεν λάβει το νόμιμο Παραστατικό στοιχείο 
(Απόδειξη ή Τιμολόγιο). 

 

 

 

 

 

 

Υπεύθυνος Υγειονομικού Ελέγχου :  

Παυλάκος Παναγιώτης 

Συμβουλετικές Υπηρεσίες Γαστρονομίας : 

Eπιμέλεια Chef Κουμάντος Χρήστος (www.icmg.gr). 

                                                                                                 


