
ΒITΑ ΚΕΝΣΡΙΚΟ ΖΑΓΟΡΙ «ΣΑΒΕΡΝΑ ΚΑΝΕΛΑ & ΓΑΡΤΥΑΛΛΟ» 

ΟΡΕΚΣΙΚΑ ΚΑΛΟΤΔΙΑ (2-3): (ανϊ 4 ϊτομα) 
 Χειροπούητη πϊςτα Ελιϊσ, Αλοιφώμενο κατςικύςιο τυρύ πωγωνύου με βότανα 

 Παραδοςιακό κολοκυθόπιτα & Μπατςαριϊ (χορτόπιτα με τραγανό ζύμη από ϊςπρο καλαμόκι & ςταρϋνιο αλεύρι) 

ΟΤΠΑ (1): (ατομικό)  Μανιταρόςουπα (με 4 ϊγρια μανιτϊρια & ξινό κρϋμα) 

ΑΛΑΣΑ (1): (ανϊ 4 ϊτομα) Πρϊςινη ανϊμικτη με φουντούκια, φαγόπυρο & βαςιλομανύταρα ( Βαςιλικό ελαιόλαδο, 
μϋλι κουμαριϊσ & παλαιομϋνο κραςόξυδο Ζύτςασ ) ή αλϊτα με καρότο, πορτοκϊλι, ελιϋσ & φρϋςκο παντζϊρι 
(Βιολογικό ελαιόλαδο, λεμόνι & φρϋςκο δυόςμο). 

ΚΤΡΙΩ ΠΙΑΣΟ (1) ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ (2): (ατομικό) 
 Φρεςκοκαπνιςμϋνη πϋςτροφα Βοώδομϊτη με βούτυρο, μοςχοςύτι, αμύγδαλο & ελαφριϊ καρυδϊτη ςκορδαλιϊ ή 

 Κόκορασ κραςϊτοσ με ϊγρια μανιτϊρια & ρύζι ή 
 Ζυγούρι γιαχνύ με ϊγρια λϊχανα (χόρτα) εποχόσ  

ΕΠΙΔΟΡΠΙΟ (2): πϊργανα (Ηπειρώτικεσ τηγανύτεσ) με καρύδια & μϋλι βελανιδιϊσ ~ Γαλατόπιτα ~ Γιαούρτι με γλυκό 
μανιτϊρι 

 Ψωμύ, Νερό &ϋνα ποτόρι κραςύ Ζύτςασ ό ϋνα αναψυκτικό 

 
ΙΩΑΝΝΙΝΑ «στον χώρο του Μουσείου Αργυροτεχνίας εντός του Κάστρου» 

ΑΡΦΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΟ & ΒΤΖΑΝΣΙΝΟ ΓΕΤΜΑ ( 6 ΠΙΑΣΑ ) 

ΚΤΚΕΩΝΑ: Εύδοσ ποτού που ϋπιναν κυρύωσ για πρωινό ςτην Αρχαύα Ελλϊδα 

 ΑΛΑΣΑ (1): Αρχαιοελληνικό αλϊτα με πλιγούρι, φϋτα & ρόδια (Προςϋγγιςη Αρχ/κόσ Ελληνικόσ ςυνταγόσ) 

ΚΤΡΙΩ ΠΙΑΣΑ (3):  
 Ψϊρια ψημϋνα ςε φύλλα ςυκόσ  

 Αθηναικαύ Πλευραύ Αρνιού μετϊ Περιχύματοσ Εψόματοσ Ροιϊσ & Αρωματικών Βοτϊνων (Αρνύςια παιδϊκια με 
ςϊλτςα ροδιού & βοτϊνων, παςπαλιςμϋνα με ςουςϊμι) 

 ταιτύτασ πλακούσ ποιόσ ϋκςταιτόσ & μϋλιτοσ (Αρχαιοελληνικό – Βυζαντινό) 
 

ΕΠΙΔΟΡΠΙΟ: Κοπτόν μετϊ Ξηρών Οπώρων & Καρπών, ύκω Περιχύματι (Βυζαντινόσ πρόγονοσ του Μπακλαβϊ) 

 Νερό, αναψυκτικϊ & ςυνοδεύεται με ημύγλυκο κόκκινο Κεκρϊμενο ούνο, 750ml ανϊ ϊτομο 

ΜΕΣΟΒΟ «ΕΣΙΑΣΟΡΙΟ ΓΑΛΑΞΙΑ» 

ΟΤΠΑ (1): (ατομικό) Σραχανόςουπα 

ΑΛΑΣΕ (2): (ανϊ 4 ϊτομα) Μαρούλι, ρόκα, λόλα, ςπανϊκι, αντύδι, Μετςοβόνε με βινεγκρϋτ μελιού & Πολύτικη εποχόσ 

ΟΡΕΚΣΙΚΑ (5): (ανϊ 4 Άτομα) 
 Λουκϊνικο Μετςόβου γεμιςτό με Μετςοβόνε ή Κοκορϋτςι 

 Πιςπιλύτα πύτα ( Χορτόπιτα με διϊφορα χόρτα, φϋτα & φύλλο με αλεύρι καλαμποκιού ) 

 Μανιτϊρια περιοχόσ με τυρύ Μετςοβόνε 
 Καςιϊτα Μετςόβου ή Συρόπιτα ή γύγαντεσ με χόρτα 

ΚΤΡΙΩ ΠΙΑΣΟ: (ατομικό) 

 Κόκορασ ή Μοςχϊρι με Μετςοβύτικεσ χυλοπύτεσ  
 Μοςχϊρι με μελιτζϊνεσ & μετςοβόνε ή φϋτα 

 Αρνϊκι ςτην γϊςτρα με διϊφορα ϊγρια χόρτα ή Γουρουνόπουλο με ςϊλτςα από δαμϊςκηνα 

 Κοντοςούβλι ςτα κϊρβουνα ( Χοιρινό μαριναριςμϋνο με κραςύ, πϊπρικα & διϊφορα μυρωδικϊ ) 
 

ΕΠΙΔΟΡΠΙΟ: Φλογϋρα Μετςόβου ( Φύλλο μπακλαβϊ με κανταύφι & καρύδια ) ή Ραβανύ 

 Ψωμύ, Νερό, κραςύ βαρελύςιο από το Οινοποιεύο Μετςόβου 


