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ΠΡΩΤΑ

Φάβα με κρεμμύδι, ελαιόλαδο, λεμόνι και ρίγανη 6,00 €

Φάβα με κρεμμύδι, ελαιόλαδο, λεμόνι, ρίγανη & καπνιστό σκουμπρί 9,50 €

Αυθεντικό Καραγκούνικο λουκάνικο Καρδίτσας 7,00 €

Σκουμπρί καπνιστό στη σχάρα 7,00 €

ΣΑΛΑΤΕΣ
Πράσινη σαλάτα με αβοκάντο, παρμεζάνα, πορτοκάλι, ξερά σύκα, dressing πορτοκαλιού. 9,50 €

Πράσινη σαλάτα με μανιτάρια, cranberries, ηλιόσπορους, αντιοξειδωτικό dressing από ταχίνι, μέλι. 9,00 €

Πράσινη σαλάτα με φιλέτο κοτόπουλο, ντοματίνια, παρμεζάνα και honey - mustard dressing. 10,50 €

Σαλάτα με λάχανο & καρότο.                                                                                                               ατομική :
Λάχανο. Καρότο, λεμόνι  & έξτρα παρθένο ελαιόλαδο                                                                  κανονική:

5,50 €
6,50 €

Φακές σαλάτα με ρύζι και βιολογική κινόα.
Φακή, quinoa (bio), μυρωδικά, ντομάτες και πιπεριές. Με ανθότυρο ή χωρίς.

8,00 €

 BURGERS
Burger Mammoth. Με μοσχαρίσιο κιμά, καραμελωμένα κρεμμύδια, μανιτάρια,τυρί cheddar, 
μαγιονέζα & αγγουράκι τουρσί. Σερβίρεται με  πατάτες τηγανητές

12,00 €
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BOWLS
PAD THAI. Ταϊλανδέζικα  noodles ρυζιού στο wok με λάχανο, καρότο, μανιτάρια, ginger, tamarind, 
σκόρδο, λάιμ & τριμμένο φυστίκι. Χωρίς αυγό.)                                                                     ΜΕ ΛΑΧΑΝΙΚΑ
                                                                                                                                                      ΜΕ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ
                                                                                                                                                               ΜΕ ΓΑΡΙΔΕΣ

10,00 €
12,00 €
14,00 €

ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΑ
Μπριάμ λαχανικών στο φούρνο σε σάλτσα  ντομάτας μυρωδικά 7,50 €

Ριζότο μανιταριών (ala minute) με λάδι τρούφας και παρμεζάνα 10,00 €

Μπιφτέκι φακής, λαχανικών & κινόα  με ρύζι, soy sauce & dip γιαουρτιού 9,00 €

Fish & Chips  μπακαλιάρου*  με πατάτες τηγανητές & dip μαγιονέζας 12,00 €

Linguini με γαρίδες σε σάλτσα  ντομάτας  με  μυρωδικά 13,00 €

Τσιπούρα φρέσκια στη σχάρα με ελαιόλαδο, λεμόνι και ρίγανη.  Σερβίρεται  με λαχανικά εποχής. 10,00 €

Κοτόπουλο φιλέτο με σάλτσα ντομάτας και θυμάρι.
Σερβίρεται με ρύζι ή πατάτες τηγανητές

10,00 €

Μπιφτέκια μοσχαρίσια στη σχάρα.  Σερβίρονται με ρύζι  ή πατάτες τηγανητές 11,00 €

Χοιρινή μπριζόλα στη σχάρα.  Σερβίρεται με πατάτες τηγανητές. 9,00 €

Κοτόπουλο φιλέτο σουβλάκι στη σχάρα.  Σερβίρεται με ρύζι  ή πατάτες τηγανητές 10,00 €

Μακαρόνια με κιμά 7,50 €

Θέτιδος 1 Πλατεία Ελευθερίας Βριλήσσια 2106131180
www  .  facebook  .  com  /  mammoth  .  slow  .  food  

ΔΙΑΝΟΜΗ: ΜΑΡΟΥΣΙ, ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ, ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΓΕΡΑΚΑΣ, ΜΕΛΙΣΣΙΑ, ΠΕΝΤΕΛΗ, ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
                           www.  mammoth  -  slow  -  food  .  gr  

http://www.mammoth-slow-food.gr/
http://www.facebook.com/mammoth.slow.food
http://www.mammoth-slow-food.gr/

