Δημιουργική Ελληνική Κουζίνα

Ελληνικά τυριά
Ορεκτικά

Κεφαλογραβιέρα
Παπαθανασίου

4.50€

Συριανή γραβιέρα 12 μηνών
Bliss Point

4.50€

Κρητική παλαιωμένη γραβιέρα 6 μηνών
με θρούμπι
Bliss Point

4.00€

Κρασότυρος ξηρός Κρήτης
Bliss Point

4.00€

Παλαιωμένο κασέρι Σοχού
Προίκας

4.50€

Αρωματικοί κεφτέδες
Ντοματοκεφτέδες και κολοκυθοκεφτέδες
με αρωματική σπιτική μαγιονέζα

5.50€

Χαλούμι
Με τέσσερις διαφορετικές υφές σύκου

6.00€

Μπουγιουρντί σε τάρτα
Με φέτα Ελασσόνας, φιλέτο ελιάς, ντοματίνια και μαρμελάδα
ντομάτας

6.80€

Μοσχαρίτσιο
Με σιουφιχτά, ουρά μόσχου μπρεζέ, σάλτσα μορνέ και
πεκορίνο Αμφιλοχίας

7.30€

Μανιτάρια καγιανάς
Πάνω σε τριφτή πατάτα, σάλτσα ντομάτας, απάκι,
γραβιέρα κρήτης και ποσέ αυγό

7.00€

Κρεατόπιτα
Με τραχανά, ξύγαλο Σητείας και πελτέ πιπεριάς Φλωρίνης

7.00€

Τραγανός μουσακάς
Πάνω σε κρέμα ημίλιαστης ντομάτας και πεκορίνο
Αμφιλοχίας

6.50€

Καλαμάρι Ιμάμ
Με μελιτζάνα και κρέμα σκόρδου

12.00€

Χταπόδι κοκκινιστό
Με κοφτό μακαρόνι και κρέμα κρεμμυδιού

14.00€

Εκλεκτό μυρωδάτο ψωμί,
ετοιμάζεται με μεράκι
στην κουζίνα μας και συνοδεύει,
ζεστό και ξεροψημένο,
όλες τις γεύσεις μας.
Άρτος κατά άτομο

1.50€

Σαλάτες

Τραγανού κοτόπουλου
Με Γαλλική σαλάτα, άισμπεργκ, πράσινο μήλο με ντρέσινγκ
γιαουρτιού και Συριανή παλαιωμένη γραβιέρα

8.00€

Πανδαισία
Με ανάμεικτα λαχανικά, άισμπεργκ, ντρέσινγκ από λευκό
ξύδι και ανανά, πολύχρωμες πιπεριές, φρέσκο κρεμμυδάκι,
τραγανές πιτούλες, σύγκλινο Μάνης και παλαιωμένο κασέρι
Σοχού

7.80€

Πολύχρωμη κινόα
Με όλα τα αρωματικά από τα γεμιστά (δυόσμο, άνιθο, φρέσκο
κρεμμύδι, πιπεριές, ντοματίνια κονφί, κουκουνάρι)
και κεφαλοτύρι Ελασσόνας

7.50€

Τα Τρία Γουρουνάκια
Με διάφορα φυλλώματα, καραμελωμένα αποξηραμένα
φρούτα (σύκο, δαμάσκηνο, βερύκοκο, φουντούκι) και
γκερεμέζι Αττικής

8.00€

Χωριάτικη
Με πολύχρωμα ντοματίνια, αγγούρι, ντομάτα, φρέσκο
κρεμμύδι, φύλλο κάπαρης, κουλουρίνι Θεσσαλονίκης και
βαρελίσια φέτα Ελασσόνας

7.50€

Ζυμαρικά-Ριζότα

Θαλασσινών
Με διάφορα φυλλώματα, καλαμάρι, χταπόδι, γαρίδα
και βινεγκρέτ λεμονιού

Ριζότο μανιταριών
Με πέντε είδη μανιταριών

16.00€

8.00€

Στιφάδο
Γεμιστό καπελέτι με κουνέλι και τριμμένη φέτα

10.00€

Ελληνική καρμπονάρα
Χυλοπίτες με απάκι, μανιτάρια, πεκορίνο Αμφιλοχίας
και ποσέ αυγό

10.00€

Κριθαρότο
Με γαρίδες και γλυκό κρασί Λήμνου

12.50€

Μαρινάρα
Με λιγκουίνι και φρούτα της θάλασσας

17.00€

Πιάτα απ’άλλο παραμύθι

Αρνίσιο κότσι γάστρας

16.00€

Με πουρέ γλυκοπατάτας

Πανσέτα

11.00€

Με γλάσο από πετιμέζι, πουρέ πράσινου μήλου και
αρωματικό ρύζι

Ψαρονέφρι

13.00€

Ψημένο σε κενό αέρος (sous-vide) 90 λεπτά
Πάνω σε πουρέ γλυκοπατάτας, τραγανή αρωματική πατάτα
και σάλτσα τυριού

Μπούτι κοτόπουλο 350γρ.

8.00€

Με κονφί πατάτα και δροσερή σως γιαουρτιού

Κοτόπουλο φιλέτο

10.50€

Ψημένο σε κενό αέρος (sous-vide) 90 λεπτά
Με στραπατσάδα (πατάτα ρόστι, ψητή ντομάτα,
ποσέ αυγό και σάλτσα φέτας)

Κοκκοράκι παστιτσάδα
Με χυλοπιτάκι και Συριανή γραβιέρα

11.50€

Eλληνικό μπέργκερ

8.50€

Σε ψωμί χαρουπάλευρου με φέτα Ελασσόνας, ντομάτα,
κονφί πατάτα σε βραχάκι, λάδι τρούφας, ποσέ αυγό και σως
γιαουρτιού

Κόντρα μόσχου 300γρ.

15.50€

Αλά ταλιάτα με ρόκα και παλαιωμένο κασέρι Σοχού

Βασιλικό μοσχαράκι

12.50€

Σιγομαγειρεμένα μάγουλα μόσχου με πουρέ μελιτζάνας

Μοσχαρίσια μπριζόλα

30.00€

Γαλλικής κοπής - 1kg.

Φιλέτο φαγκρί

16.50€

Κερκυραϊκό μπουρδέτο και τραγανές πατάτες

Φιλέτο μυλοκόπι

15.00€

Με λαχανικά ατμού και σάλτσα κακαβιάς

Λαβράκι
Φρικασέ με άγρια χόρτα

11.00€

Το κτίριο της οδού Καποδιστρίου όπου στεγάζονται σήμερα τα 3 γουρουνάκια,
χτίστηκε μετά τη μεγάλη πυρκαγιά της Θεσσαλονίκης το 1917. Η χρήση του
ήταν εμπορική, με πολλά μικρά καταστήματα στο ισόγειο με νεωτερισμούς,
υφάσματα και είδη οικιακής χρήσης, ενώ οι επάνω όροφοι χρησιμοποιούνταν
σαν αποθήκες.
Το 1947, οι αφοι Τουρούτογλου, παλιά οικογένεια εμπόρων με καταστήματα
στην Κωνσταντινούπολη, τη Σμύρνη και την Καπαδοκία που εγκαταστάθηκαν
στη Θεσααλονίκη και διατηρούσαν κατάστημα με κασμήρια στην Αγίου Μηνά,
άρχισαν να αγοράζουν ένα ένα τα μικρά καταστήματα και να τα ενώνουν για να
στεγάσουν την επιχείρησή τους.
Έτσι, το 1958 όλο το ισόγειο του κτιρίου ήταν ένα μεγάλο κατάστημα όπου
έβρισκες γυναικεία υφάσματα αλλά και υφάσματα επίπλωσης, κουβέρτες
και κιλίμια. Το 1975 η επιχείρηση μετατράπηκε σε ΑΕ, απέκτησε δικό της
εργοστάσιο υφασμάτων στη Ν. Σάντα Κιλκίς και διατήρησε το κατάστημα της
οδού Καποδιστρίου ως πρατήριο των προϊόντων της.
Ήδη από τη δεκαετία του 60 οι επάνω όροφοι στέγαζαν αρχικά τη χορωδία της
Εκκλησίας των Ευαγγελιστών και αργότερα βιοτεχνίες ρούχων.
Το 2014 ο γνωστός σεφ Δήμος Καλαϊτσίδης, διάλεξε να στεγάσει εδώ τα 3
γουρουνάκια προσφέροντας στους καλοφαγάδες της πόλης μοναδικές γεύσεις
βασισμένες σε υψηλής ποιότητας υλικά.

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΡΤΩΝ POS
Σε όλο το απασχολούμενο προσωπικό εφαρμόζονται
οι κείμενες διατάξεις της Εργατικής Νομοθεσίας.
Στην παρασκευή των εδεσμάτων, όπου απαιτείται,
χρησιμοποιούμε ελληνικό ελαιόλαδο και τηγανίζουμε
με εξαιρετικής ποιότητας ηλιέλαιο.
Σε όλες τις σαλάτες χρησιμοποιούμε εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο.
Το κατάστημα διαθέτει έντυπο φύλλο διαμαρτυρίας.
Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει
εάν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό (απόδειξη-τιμολόγιο).
Στις τιμές περιλαμβάνονται Φ.Π.Α. και δημοτικός φόρος.
Αγορανομικός Υπεύθυνος: Δημοσθένης Καλαϊτσίδης

Καφές
Ελληνικός
Ελληνικός διπλός
Στιγμιαίος ζεστός / κρύος
Espresso
Espresso διπλός
Espresso freddo
Cappuccino
Cappuccino freddo
Σοκολάτα

1.30€
1,70€
1.30€
1.90€
1.90€
1.90€
2.10€
2.50€
2.50€

Οινοπνευματώδη
Απλά
Special
Malt

6.50€
7.50€
9.00€

Brandy
Μεταξά 5*
Courvoisier
Hennessy

6.50€
8.00€
8.00€

Λικέρ - Hδύποτα

4.00€

Αναψυκτικά
Pepsi cola, max, lighτ, Ήβη πορτοκαλάδα-λεμονάδα
(με και χωρίς ανθρακικό), Ήβη Σόδα, 7up 250ml
Tuborg Soda 250ml
Tuborg Lemon Soda 250ml
Ζαγόρι ανθρακούχο 250ml
Ζαγόρι ανθρακούχο 750ml
Νερό Ζαγόρι φυσικό μεταλλικό 1lt

1.50€
1.50€
1.50€
1.50€
3.00€
1.50€

Μπύρες βαρελίσιες
Kaiser Pilsner

300ml
3,00€

500ml
4,00€

Μπύρες σε Φιάλη
FIX Hellas / 500ml
Mythos / 500ml
FIX Άνευ /500ml (χωρίς αλκοόλ)
Mythos Radler /330ml
Carlsberg / 500ml
FIX Dark / 330ml
Grimbergen Double / 330ml
Schneider Weisse /500ml

3,30€
3,30€
3,30€
2,60€
3,50€
3,50€
5,20€
5,30€

Μηλίτης
Somersby (Μήλο / Καρπούζι) / 330ml

3,30€

Ούζο
Συνεταιρισμού Τυρνάβου / 200ml
Βαρβαγιάννη - πράσινο, μπλέ / 200ml
Πλωμάρι / 200ml

4,80€
6,50€
5,80€

Τσίπουρο
Ηδωνικό με ή χωρίς γλυκάνισο / 200ml
Συνεταιρισμού Τυρνάβου με ή χωρίς γλυκάνισο - 200ml

6,10€
5,90€

Καποδιστρίου 7 & Πάικου
Θεσσαλονίκη
T 2310.249050
info@tatriagourounakia.gr
www.tatriagourounakia.gr

