MENU

ΣΑΛΑΤΕΣ
ΤΟΝΟΣΑΛΑΤΑ

9,80 €

πράσινα σαλατικά,τόνος,αγγούρι,πιπεριές,κρεμμύδι,
καλαμπόκι, βινεγκρέτ μουστάρδας

ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΝΤΑΚΟΣ

8,80 €

κριθαροκούλουρο, ντομάτα, ελιές, κάπαρη, φέτα, ελαιόλαδο

ΣΑΛΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΙΣΑΡΑ

9,80 €

ψητό κοτόπουλο, μπέικον, μαρούλι,iceberg, κρουτόν, καλαμπόκι,
φλούδες παρμεζάνας, Caesar’s dressing

ΧΩΡΙΑΤΙΚΗ/ΑΤΟΜΙΚΗ

7,50/4,00 €

φέτα, κρεμμύδι, πιπεριές, ντομάτα,αγγούρι, ελιές, ελαιόλαδο, ρίγανη

ΣΑΛΑΤΑ ΜΥΡΤΩ

√New!

10,80 €

μαρούλι, ρόκα, μανούρι, ψητό κοτόπουλο, φέτες πορτοκάλι, σως φρέσκου πορτοκαλιού

ΡΟΚΑ-ΠΑΡΜΕΖΑΝΑ

9,80 €

ρόκα, παρμεζάνα, μαρούλι, λιαστή ντομάτα, καρύδια, βινεγκρέτ με βαλσάμικο

ΣΝΑΚ
ΤΟΣΤ ΤΥΡΙ
ΤΟΣΤ ΖΑΜΠΟΝ ΤΥΡΙ
ΤΟΣΤ ΣΠΕΣΙΑΛ ζαμπόν, τυρί, ντομάτα, μαγιονέζα, τηγανιτές πατάτες
ΚΛΑΜΠ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ

3,50 €
4,00 €
5,50 €
8,50 €

μπείκον, γαλοπούλα, iceberg, ντομάτα, αυγό, τυρί, μαγιονέζα, πατάτες τηγανιτες

ΤΟΡΤΙΓΙΑ ΚΛΑΣΣΙΚΗ

√New!

4,50 €

τυρί, γαλοπούλα, μαγιονέζα

ΤΟΡΤΙΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

√New!

5,00 €

πάστα ελιάς, φέτα, κρεμμύδι, πράσινη πιπερία, ντομάτα

ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΙΤΕΣ (ΠΡΟΤΗΓΑΝΙΣΜΕΝΕΣ)
ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΙΤΕΣ (ΦΡΕΣΚΕΣ)
ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΙΤΕΣ ΜΕ ΣΩΣ ΦΕΤΑΣ
ΤΥΡΟΚΡΟΚΕΤΕΣ ΓΡΑΒΙΕΡΑΣ (6 ΤΧΜ) √New!

3,50 €
4,30 €
4,80 €
6,80 €

ΠΙΤΣΕΣ
ΠΙΤΣΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

6,80 €

σάλτσα ντομάτας, τυρί gouda

ΠΙΤΣΑ ΖΑΜΠΟΝ ΤΥΡΙ

7,80 €

σάλτσα ντομάτας, τυρί gouda, ζαμπόν

ΠΙΤΣΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ √New!

9,50 €

σάλτσα ντομάτας, τυρί gouda, κοτόπουλο, καλαμπόκι

ΠΙΤΣΑ ΣΠΕΣΙΑΛ

9,50 €

σάλτσα ντομάτας, ζαμπόν, μπείκον, μανιτάρια, κρεμμύδι, πιπεριά

ΠΙΤΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

9,50 €

σάλτσα ντομάτα, κρεμμύδι, πιπεριά, ελιές, φέτα, φρέσκια ντομάτα
Στις σαλάτες και μαγειρευτά χρησιμοποιείται έξτρα παρθένο ελαιόλαδο με οξύτητα <0,4%.Στις τηγανιτές πατάτες χρησιμοποιείται ηλιέλαιο.
Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13% και Δημοτικός φόρος 0,5%. MAΙΟΣ 2020.
Το ωράριο και μερικά απο τα είδη μας αλλάζουν την χειμερινή περίοδο.
Το σύβολο αυτό δήλωνει ότι το φαγητό είναι χορτοφαγικό.

MENU

ΟΡΕΚΤΙΚΑ
ΜΠΟΥΓΙΟΥΡΝΤΙ

6,50 €

φέτα, πιπεριές, ντομάτα, ελαιόλαδο, πάπρικα, μπούκοβο

ΤΖΑΤΖΙΚΙ
ΤΥΡΟΚΑΥΤΕΡΗ
ΜΕΛΙΤΖΑΝΟΣΑΛΑΤΑ

3,50 €
3,50 €
3,50 €

αγιορείτικη χωρίς μαγιονέζα

ΦΕΤΑ
ΤΗΓΑΝΙΤΗ ΦΕΤΑ

3,50 €
6,00 €

φέτα τηγανιτή καλυμμένη με φύλλο, με μέλι και μαυρο σουσάμι

ΠΙΤΤΑ (2ΤΜΧ)
ΨΩΜΙ

1,20 €
0,50 €

ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΑ
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΝΑΠΟΛΙΤΕΝ

6,90 €

σάλτσα ντομάτα, βασιλικός, ρίγανη

ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΜΕ ΚΙΜΑ

9,80 €

σάλτσα από φρέσκο κιμά

ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΚΑΡΜΠΟΝΑΡΑ

9,80 €

μπείκον, μανιτάρια, παρμεζάνα, κρέμα γάλακτος, μαϊντανός

ΜΑΡΙΝΑΡΙΣΜΕΝΟ ΦΙΛΕΤΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΣΧΑΡΑΣ

10,80 €

φιλέτο κοτόπουλο σε πίτα, σερβίρεται με ντομάτα, αγγούρι, τηγαν. πατάτες, σώς μουστάρδας

ΧΟΙΡΙΝΗ ΜΠΡΙΖΟΛΑ

10,80 €

φρέσκια χοιρινή σπαλομπριζόλα, σερβίρεται με ντομάτα, αγγούρι, τζατζίκι, τηγαν. πατάτες

ΓΥΡΟΣ ΧΟΙΡΙΝΟΣ

10,80 €

χοιρινός γύρος, πίτα, ντομάτα, κρεμμύδι, τζατζίκι, τηγανιτές πατάτες

ΜΠΕΡΓΚΕΡ

√New!

10,80 €

μοσχαρίσιο μπιφτέκι, τυρί, ντομάτα, μαρούλι, μπεικον, μαγιονέζα, τηγαν. πατάτες

ΚΕΜΠΑMΠ

10,80 €

μοσχαρίσιο κεμπάπ, πίτα, ντομάτα, κρεμμύδι, τζατζίκι, τηγανιτές πατάτες

ΣΟΥΤΖΟΥΚΑΚΙΑ ΓΙΑΟΥΡΤΛΟΥ

10,80 €

σουτζουκάκια, πίττα, σάλτσα ντομάτας, κρεμμυδάκι, γιαούρτι

ΟΜΕΛΕΤΑ ΑΠΛΗ

5,50 €

με τρία φρέσκα αυγά

ΟΜΕΛΕΤΑ ΣΠΕΣΙΑΛ

7,50 €

ζαμπόν, μπέικον, κρεμμύδι, πιπεριά, τυρί, σερβίρεται με τηγανιτές πατάτες

ΚΑΓΙΑΝΑΣ

√New!

7,50 €

αυγά με ντομάτα επάνω σε κρεβάτι από πατάτες

ΠΙΑΤΟ ΗΜΕΡΑΣ (ΡΩΤΗΣΤΕ)

___

ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ
ΠΑΓΩΤΑ (η μπάλα)
ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΜΕ ΜΕΛΙ
ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΜΕ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ ΓΛΥΚΟ ΤΟΥ ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ
ΦΡΕΣΚΑ ΦΡΟΥΤΑ ΕΠΟΧΗΣ
ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΜΕ ΜΕΛΙ ΚΑΙ ΦΡΕΣΚΑ ΦΡΟΥΤΑ

3,00 €
4,80 €
4,90 €
5,00 €
6,90 €

Στις σαλάτες και μαγειρευτά χρησιμοποιείται έξτρα παρθένο ελαιόλαδο με οξύτητα <0,4%.Στις τηγανιτές πατάτες χρησιμοποιείται ηλιέλαιο.
Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13% και Δημοτικός φόρος 0,5%. MAΙΟΣ 2020.
Το ωράριο και μερικά απο τα είδη μας αλλάζουν την χειμερινή περίοδο.
Το σύβολο αυτό δήλωνει ότι το φαγητό είναι χορτοφαγικό.

