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ΟΡ Ε Κ ΤΙΚ Α
Τα ορεκτικά μας φτιάχνονται από παραδοσιακά
αγνά υλικά με πινελιές ελαφρών και υγιεινών
γεύσεων
Belvoir φάβα
Πουρές φάβας με ρίγανη και λεμόνι, σερβιρισμένη
με φέτες ψημένου χωριάτικου ψωμιού 4.20 €
Mεσογειακό dip
Παραδοσιακό γιαούρτι, ΠΟΠ* φέτα και πατέ λιαστής
ντομάτας σε ντιπ, σερβιρισμένο με ψητή πίτα 4.30 €
Τζατζίκι
Ελληνικό ορεκτικό από στραγγιστό γιαούρτι, αγγούρι
και σκόρδο σερβιρισμένο με ψητό ψωμί 4.20 €
Tηγανιτές πατάτες με τη φλούδα
Φρεσκοτηγανισμένες τραγανές πατάτες
με τη φλούδα τους 4.60 €
Πράσινες & μαύρες ελιές Πελοποννήσου
Ποικιλία από πράσινες και μαύρες ελιές από την
Πελοπόννησο 4.10 €
Φέτα σαγανάκι
Φέτα ΠΟΠ* σερβιρισμένη με μέλι ανθέων, σουσάμι
και κρέμα βαλσάμικο 6.10 €

Π ΟΙΚ ΙΛ ΙΕ Σ
Για να συνοδέψετε το αγαπημένο σας ποτό, σας
προσφέρουμε την ‘’εμπειρία’’ της Ελληνικής
ποικιλίας
Μεζεδοπιατέλα Νº1
Ποικιλία Ελληνικών τυριών, ελιές, μαριναρισμένες
αντζούγιες, τοματίνια και κρητικά παξιμάδια
μικρή 5.40 € / μεγάλη 9.80 €
Μεζεδοπιατέλα Νº2
Ποικιλία Ελληνικών τυριών, ντόπιων αλλαντικών, ελιές
και τοματίνια, με ψητή πίτα
μικρή 5.40 € / μεγάλη 9.80 €

Σ Α Λ ΑΤ ΕΣ ΕΥ ΕΞ Ι Α Σ
Προσφέρουμε μια ποικιλία από δροσερές σαλάτες
υψηλής διατροφικής αξίας, χαμηλών θερμίδων,
αποτοξινωτικές, χωρίς γλουτένη και πλούσιες σε
φυτικές πρωτεΐνες
Σαλάτα κινόα με φρέσκα βότανα
Κινόα, τοματίνια, φρέσκα κρεμμυδάκια, αγγούρι,
δυόσμο και μαϊντανό με φρέσκο λαδολέμονο
9.60 € Θερμίδες:250
Δροσερή σαλάτα με σγουρό μαρούλι
& φρέσκα φρούτα
Μαρούλι λόλα, φέτες φρούτων εποχής, μαύρες
σταφίδες Κορινθίας, καρύδια, με δροσερή σάλτσα
γιαουρτιού με λεμόνι
8.80 € Θερμίδες:170
Ρόκα, αβοκάντο & τοματίνια
Φρέσκια ρόκα, τοματίνια, φρέσκα κρεμμυδάκια,
αβοκάντο, κουκουνάρι, με βινεγκρέτ λεμονιού
9.80 € Θερμίδες:265

Σ Α Λ ΑΤ ΕΣ
Οι σαλάτες μας βασίζονται σε φρεσκότατα λαχανικά,
πρασινάδες, βότανα και σπιτικά ντρέσιγκ με βάση το
βιολογικό παρθένο ελαιόλαδο
Παραδοσιακή Ελληνική σαλάτα
Φρέσκες ώριμες ντομάτες, αγγουράκια, πράσινες
πιπεριές και λεπτές φέτες κρεμμυδιού, μαύρες ελιές,
κάπαρη, κρίθινο παξιμάδι και Ελληνική φέτα 6.70 €
Ιταλική σαλάτα του Καίσαρα
Τρυφερό μαρούλι, αντζούγιες, κρουτόν, παρμεζάνα και
σπιτική σάλτσα Καίσαρα 7.20 €
+ έξτρα: φιλέτο κοτόπουλο σχάρας 1.60€
Σαλάτα Παλμύρα
Ρόκα, μαρούλι λόλα, κουκουνάρι, φέτες μανούρι
σχάρας και βινεγκρέτ βαλσάμικο 8.60 €

Π Α Ι Δ Ι Κ Ο Μ ΕΝΟ Υ
Μίνι χάμπουργκερ με ή χωρίς τυρί
με πατάτες και χυμό 6.00 €
Κοτομπουκιές με ρύζι και χυμό 6.00 €

*Προστατευόμενη ονομασία προέλευσης

ΣΑΝ ΤΟΥΙΤΣ & Μ Π ΙΦ ΤΕ Κ ΙΑ
Σε όλα μας τα σάντουιτς μπορείτε να επιλέξετε λευκό
ή μαύρο ψωμί. Σερβίρονται με την πιο υγιεινή εκδοχή
από τηγανιτές πατάτες με τη φλούδα, πλούσιες σε
βιταμίνες Β, C, κάλιο και φυτικές ίνες
Σπέσιαλ κλαμπ σάντουιτς
Ζαμπόν, τυρί, γαλοπούλα, μαρούλι, ντομάτα και η σπιτική
μας σάλτσα ‘’Βelvoir’’ 6.80 €
Μεσογειακό σάντουιτς με τόνο
Τονοσαλάτα αρωματισμένη με βότανα, ντομάτα, μαρούλι
και μαγιονέζα 6.30 €
Το απόλυτο Ελληνικό σάντουιτς
Καπνιστή γαλοπούλα Θράκης, Ελληνική φέτα, πάστα
λιαστής ντομάτας και φρέσκια ρόκα 6.80 €
Σάντουιτς μπιφτέκι
Πικάντικο μπιφτέκι σε στρογγυλό ψωμάκι με ντομάτα,
μαρούλι, κρεμμύδι και μαγιονέζα ‘’Βelvoir’’ 9.30 €
+ έξτρα με τυρί 0.50€
Μπιφτέκι λαχανικών
Ψητό μπιφτέκι λαχανικών σε στρογγυλό ψωμάκι με
μαρούλι, ντομάτα και μαγιονέζα αρωματισμένη με κάπαρη
(προαιρετικό) 6.80 €

ΖΥΜΑ Ρ ΙΚ Α & Π ΙΤΣ Α
Ιταλική καρμπονάρα
Σπαγγέτι με μπέικον, μανιτάρια και κρέμα γάλακτος
8.90 €
Πένες με κρέμα γάλακτος
Πένες με κρέμα γάλακτος, φιλέτο κοτόπουλο και φρέσκα
μανιτάρια 8.90 €
Μακαρόνια με κιμά
Σπαγγέτι με σάλτσα μοσχαρίσιου κιμά με φρέσκια ντομάτα
και τριμμένο τυρί 8.30 €
Μακαρόνια λαχανικών
Πένες με σάλτσα λαχανικών και μανιτάρια σερβιρισμένα με
ή χωρίς τυρί 7.80 €
Πίτσα σπέσιαλ
Πίτσα με τυρί, μπέικον, ζαμπόν, σαλάμι και πιπεριά
μικρή 6 € / μεγάλη 9 €
Πίτσα μαργαρίτα
Πίτσα με σάλτσα ντομάτα βοτάνων και τυρί μοτσαρέλα
μικρή 6 € / μεγάλη 9 €

Κ Υ Ρ Ι ΩΣ Π Ι ΑΤΑ
Παραδοσιακός Ελληνικός μουσακάς
Στρώσεις από μελιτζάνες, πατάτες και σάλτσα με κιμά,
και επικάλυψη με πλούσια σάλτσα μπεσαμέλ 9.20 €
Γεμιστά
Γεμιστές ντομάτες και πιπεριές με ρύζι και αρωματικά
βότανα 9.20 €
Φιλέτο κοτόπουλο
Μαριναρισμένο φιλέτο κοτόπουλο σχάρας με απαλή,
σπιτική σάλτσα μουστάρδας, συνοδεία ψητών
λαχανικών και άγριου ρυζιού 12.30 €
Χοιρινή μπριζόλα
Χοιρινή μπριζόλα με κόκκαλο στη σχάρα, με
αρωματισμένο λάδι, συνοδεία ψητών λαχανικών και
πατάτες με φλούδα 13.60 €
Μιξ γκριλ
Χοιρινό σουβλάκι, τρυφερό φιλέτο κοτόπουλο,
μοσχαρίσιο μπιφτέκι και χωριάτικο λουκάνικο όλα
στη σχάρα, σερβιρισμένα με πατάτες τηγανιτές με την
φλούδα και σάλτσα μπάρμπεκιου 14.80 €
Ελληνικό σουβλάκι
Χοιρινά ή με κοτόπουλο καλαμάκια με πατάτες
τηγανιτές με τη φλούδα συνοδευόμενα από τζατζίκι,
πίτα & μείγμα από ντομάτα, κρεμμύδι & μαϊντανό
13.80 €
Φιλέτο ψαριού
Τρυφερό φιλέτο ψαριού σοταρισμένο & γαρνιρισμένο
με γλυκιά πάπρικα και σάλτσα λεμονιού συνοδεία
ψητών λαχανικών και άγριου ρυζιού 12.30 €

ΕΠ Ι Δ Ο Ρ Π Ι Α
Φρέσκα φρούτα εποχής
Ποικιλία από φρέσκα φρούτα εποχής 5.50 €
Ζεστό σουφλέ σοκολάτας με παγωτό
Ελαφρύ, λαχταριστό σοκολατένιο γλύκισμα με παγωτό
6.20 €
Μηλόπιτα με παγωτό
Πασπαλισμένη με ζάχαρη άχνη και κανέλα 6.40 €
Παγωτό σε διάφορες γεύσεις
Βανίλια, σοκολάτα, μπανάνα, φράουλα, φιστίκι
2 € / μπάλα
Ελληνικό στραγγιστό γιαούρτι
Περιχυμένο με ανθόμελο και καρύδια 4.30 €

Στις τιμές συμπεριλαμβάνονται: Δ.Φ 05%, ΦΠΑ 24%, σέρβις και λοιπές επιβαρύνσεις. Στα φαγητά μας χρησιμοποιείται εξτρά παρθένο ελαιόλαδο, οι πατάτες τηγανίζονται σε ηλιέλαιο.
Αγορανομικός υπεύθυνος: Μανώλης Καλδής
Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ΔΕΝ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ.

ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΣΗ.

Λεωφόρος Ποσειδώνος 70, Γλυφάδα 16675, Αθήνα
visit us here : www.palmyra.gr
info@palmyra.gr

