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Βουλιαγµένη • Βούλα • Βάρη • Βάρκιζα
ελάχιστη παραγγελία €5

Γλυφάδα: ελάχιστη παραγγελία €14
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ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ

+vegan
επιλογές

ΣΟΥΒΛΙ ΑΤΟΜΙΚΟ

ΜΟΣΧΑΡΙ ΠΙΚΑΝΙΑ             11,90
συνοδεύεται από φρεσκοκοµµένες πατάτες & σως µουστάρδας

ΦΙΛΕΤΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ      8,50
συνοδεύεται από φρεσκοκοµµένες πατάτες & σως µουστάρδας

ΚΛΑΣΣΙΚΑ ΠΙΑΤΑ

ΓΥΡΟΣ ΧΟΙΡΙΝΟ       7,90
µε φρεσκοκοµµένες πατάτες, χειροποίητη πίτα, τζατζίκι
ΓΥΡΟΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ      7,90
µε φρεσκοκοµµένες πατάτες, χειροποίητη πίτα,
σως µαγιονέζα-γιαούρτι
ΦΙΛΕΤΑΚΙ ΧΟΙΡΙΝΟ      8,40
µε φρεσκοκοµµένες πατάτες, χειροποίητη πίτα, τζατζίκι
ΦΙΛΕΤΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ       8,40
µε φρεσκοκοµµένες πατάτες, χειροποίητη πίτα,
σως µαγιονέζα-γιαούρτι
ΠΑΪ∆ΑΚΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ        13,90 Κg | µερίδα 7,50 
µε φρεσκοκοµµένες πατάτες,
σως µουστάρδας
ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ     8,50
µε φρεσκοκοµµένες πατάτες
ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑΣ     8,50
µε φρεσκοκοµµένες πατάτες
µε βραστά λαχανικά +€1,50
ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟ ΚΕΜΠΑΠ      8,50
µε πικάντικη σάλτσα ντοµάτας, γιαούρτι,
χειροποίητες πίτες
ΓΥΡΟΣ ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ     8,50
µε φρεσκοκοµµένες πατάτες, χειροποίητη πίτα,
πικάντικη σάλτσα ντοµάτας ή µουστάρδα
ΦΑΛΑΦΕΛ       8,00
µε φρεσκοκοµµένες πατάτες, χούµους,
πικάντικη σάλτσα ντοµάτας

ΕΚΛΕΚΤΑ ΠΙΑΤΑ

ΣΥΚΩΤΙ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ     8,50
µε καροτάκι σωτέ
ΜΠΙΦΤΕΚΙ BLACK ANGUS            12,90
µε ψητά λαχανικά
ΜΠΡΙΖΟΛΑ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ                       13,90
µε ψητά λαχανικά
ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΡΕΑΤΙΚΩΝ      2 ατόµων 19,50 |4 ατόµων 34,50
µε φρεσκοκοµµένες πατάτες, χειροποίητες πίτες, τζατζίκι, σως

BURGER ΜΕ ΑΦΡΑΤΟ ΨΩΜΑΚΙ

ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ         5,90
ζουµερό µπιφτέκι µοσχαρίσιο, iceberg, ντοµάτα,
κρεµµύδι, τσένταρ, ΒΒQ σως
ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ       5,90
ζουµερό µπιφτέκι γαλοπούλας, iceberg, ντοµάτα,
κρεµµύδι, τσένταρ, σως µουστάρδας

BLACK ANGUS      9,50
µπιφτέκι µοσχάρι black angus χωρίς ψωµί, iceberg,
ντοµάτα, κρεµµύδι, τσένταρ

ΣΑΝΤΟΥΪΤΣ ΚΑΝΤΙΝΑΣ 

ΓΥΡΟΣ ΧΟΙΡΙΝΟΣ      5,90
∆ΙΠΛΟ ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΧΟΙΡΙΝΟ    5,90
ΓΥΡΟΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ     5,90
∆ΙΠΛΟ ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ   5,90
ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ HOTDOG     4,50

ΓΛΥΚΑ
ΣΟΚΟΛΑΤΟΠΙΤΑ       3,50

   ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ | ΠΟΤΑ
ΝΕΡΟ 0,5|1 lt       0,50|1,50
ANAΨΥΚΤΙΚΑ ΚΟΥΤΑΚΙ     1,50  ΜΠΥΡΑ ΚΟΥΤΑΚΙ       2,00

ΚΡΑΣΙ            4,50 1/2 kg 
λευκό µαλαγουζιά Π.Γ.Ε. Πελοπόννησος
ροζέ αγιωργήτικο| ερυθρό cabernet merlot 

νέο

νέο

νέο

νέο

νέο

νέο

νέο

νέο

vegan

vegan



Tα κρέατά µας είναι νωπά & ο γύρος κατεψυγµένος. Η φέτα είναι ΠΟΠ. Οι σαλάτες είναι φρέσκες & το λάδι αγνό παρθένο ελαιόλαδο. Οι πατάτες είναι φρέσκες & κοµµένες στο χέρι. Ενηµερώστε µας για τυχόν αλλεργίες. Στις τιµές 
συµπεριλαµβάνονται όλες οι νόµιµες επιβαρύνσεις και µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει αν δεν λάβει το νόµιµο παραστατικό. Υγειονοµικός υπεύθυνος: Ερµιόνη Βασιλειάδου

ΟΡΕΚΤΙΚΑ

ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ ΦΡΕΣΚΟΚΟΜΜΕΝΕΣ ΣΠΙΤΙΚΕΣ
µε χοντρό αλάτι & ρίγανη     3,20
µε τριµµένη ελληνική φέτα     4,20
µε φρέσκα αυγά & γλυκιά πάπρικα    5,50
µε σως τυριού τσένταρ      4,80
  ΤΡΑΓΑΝΑ ΣΤΙΚΣ ΚΟΛΟΚΥΘΙΟΥ    5,30
µε στραγγιστό γιαούρτι ΠΟΠ
ΤΥΡΟΠΙΤΑ ΧΩΡΙΑΤΙΚΗ ΤΑΨΙΟΥ    4,50
µε παραδοσιακό χειροποίητο φύλλο
ΣΠΑΝΑΚΟΠΙΤΑ ΧΩΡΙΑΤΙΚΗ ΤΑΨΙΟΥ   4,50
µε παραδοσιακό χειροποίητο φύλλο
ΤΑΛΑΓΑΝΙ ΑΙΓΟΠΡΟΒΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΣΧΑΡΑΣ 4,90
µε µαρµελάδα σύκο
ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ ΠΛΕΥΡΩΤΟΥΣ ΣΧΑΡΑΣ   5,50
ελληνικά φρέσκα µανιτάρια, θυµάρι, µαϊντανό, λαδολέµονο
ΨΗΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ      5,90
πιπεριές πολύχρωµες, κολοκύθι, µελιτζάνα, µανιτάρια
ΦΕΤΑ ΒΑΡΕΛΙΣΙΑ ΨΗΤΗ ΣΤΑ ΚΑΡΒΟΥΝΑ  3,50
ελληνική φέτα ΠΟΠ µε πιπεριά & φρέσκια ντοµάτα
ΦΕΤΑ ΒΑΡΕΛΙΣΙΑ ΛΑ∆ΟΡΙΓΑΝΗ    3,30
ελληνική φέτα ΠΟΠ
ΤΖΑΤΖΙΚΙ ΕΛΑΦΡΥ      3,20
ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΜΕ ΜΥΡΩ∆ΙΚΑ     3,20 
ΤΥΡΟΚΑΥΤΕΡΗ ΦΛΩΡΙΝΗΣ    3,20
ΠΙΤΕΣ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΕΣ ΣΤΑ ΚΑΡΒΟΥΝΑ  1,90
παραδοσιακή (2 τµχ), ολικής (1 τµχ), αραβική (1 τµχ)

ΣΩΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΑΣ 

ΣΩΣ ΜΕ ∆ΙΚΗ ΜΑΣ ΜΑΓΙΟΝΕΖΑ & ΓΙΑΟΥΡΤΙ  1,50
ΣΩΣ ΜΟΥΣΤΑΡ∆ΑΣ      1,50
ΧΟΥΜΟΥΣ       2,50
ΠΙΚΑΝΤΙΚΗ ΣΑΛΤΣΑ ΝΤΟΜΑΤΑΣ   1,50
ΣΩΣ ΤΥΡΙΟΥ ΤΣΕΝΤΑΡ     2,50 

ΦΡΕΣΚΕΣ ΣΑΛΑΤΕΣ

ΧΩΡΙΑΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ      5,90
ντοµάτα, αγγούρι, κρεµµύδι, κρίθινα παξιµαδάκια,
φέτα, κάπαρη, ελιές
ΤΑΜΠΟΥΛΕ        4,90
πλιγούρι, ψιλοκοµµένη ντοµάτα, αγγούρι, δυόσµο,
µαϊντανό, φρέσκο κρεµµυδάκι
ΝΤΑΚΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ      5,20
κριθαροκουλούρα Κρήτης, τριµµένη φρέσκια ντοµάτα,
φέτα, κάπαρη
ΤΟΥ ΚΑΙΣΑΡΑ ΜΕ ΦΙΛΕΤΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ   8,50
φιλέτο κοτόπουλο, τραγανό φύλλο αραβικής, µαρούλι,
λόλα, τριµµένη µυζήθρα, σως καίσαρα
ΝΤΟΜΑΤΙΝΙΑ        6,50
κρίθινα παξιµαδάκια,τριµµένη φέτα, φρέσκια ρίγανη
ΣΠΑΝΑΚΙ        7,20
σπανάκι baby, λόλα, ταλαγάνι αιγοπρόβειο Μεσσηνίας,
αποξηραµένα σύκα, σταφίδες, σως µελιού
ΤΟΥ ΣΕΦ        6,50
µαρούλι,ντοµάτα, αγγούρι, αυγό,
τυρί γκούντα, σως του σεφ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ       6,50
λάχανο, καρότο, αγγούρι, ελιές, φρέσκο κρεµµυδάκι,
πιπεριά Φλωρίνης, κάπαρη
ΣΚΕΤΗ ΝΤΟΜΑΤΑ       4,50
ντοµάτα, φρέσκια ρίγανη, εκλεκτό ελαιόλαδο
ΜΑΡΟΥΛΙ        4,00
τρυφερό µαρούλι, άνηθο, φρέσκο κρεµµυδάκι,
ελιές, εκλεκτό ελαιόλαδο
ΛΑΧΑΝΟ - ΚΑΡΟΤΟ     4,00
ΤΟΝΟΣΑΛΑΤΑ       7,20
τόνος, µαρούλι, φρέσκο κρεµµύδι, άνηθο, σως γιαουρτιού
ΒΡΑΣΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ       6,50
κολοκυθάκια, καροτάκι, µπρόκολο
ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ ΦΡΕΣΚΑ ΒΡΑΣΤΑ    4,90
µε λαδορίγανη 
ΜΠΡΟΚΟΛΟ       5,50

ΤΥΛΙΧΤΟ ΜΕ ΑΡΑΒΙΚΗ ΠΙΤΑ WRAP

ΓΥΡΟΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ      4,90
ψιλοκοµµένη ντοµάτα, αγγούρι, µαρούλι, σως µαγιονέζα-γιαούρτι
ΦΙΛΕΤΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ      4,90
ψιλοκοµµένη ντοµάτα, αγγούρι, µαρούλι, σως µαγιονέζα-γιαούρτι
∆ΙΠΛΟ ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ    5,50
ψιλοκοµµένη ντοµάτα, αγγούρι, µαρούλι, σως µαγιονέζα-γιαούρτι
ΦΙΛΕΤΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΕ ΜΠΡΟΚΟΛΟ   5,50
µπρόκολο, σως µουστάρδας
ΓΥΡΟΣ ΧΟΙΡΙΝΟΣ       4,90
ψιλοκοµµένη ντοµάτα, αγγούρι, κρεµµύδι, γιαούρτι,
πικάντικη σάλτσα ντοµάτας 
ΦΙΛΕΤΑΚΙ ΧΟΙΡΙΝΟ      4,90
ψιλοκοµµένη ντοµάτα, αγγούρι, κρεµµύδι, γιαούρτι,
πικάντικη σάλτσα ντοµάτας
∆ΙΠΛΟ ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΧΟΙΡΙΝΟ     5,50
ψιλοκοµµένη ντοµάτα, αγγούρι, κρεµµύδι, γιαούρτι,
πικάντικη σάλτσα ντοµάτας
ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΜΟΣΧΑΡΙ      5,50
ψιλοκοµµένη ντοµάτα, αγγούρι, κρεµµύδι, γιαούρτι
ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ      5,50
ψιλοκοµµένη ντοµάτα, αγγούρι, µαρούλι, σως µαγιονέζα-γιαούρτι
ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟ ΚΕΜΠΑΠ      5,50
ψιλοκοµµένη ντοµάτα, κρεµµύδι, γιαούρτι,
πικάντικη σάλτσα ντοµάτας
ΦΑΛΑΦΕΛ       4,50
ψιλοκοµµένη ντοµάτα, αγγούρι, µαρούλι, χούµους,
πικάντικη σάλτσα ντοµάτας
ΨΗΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ      4,50
πιπεριές πολύχρωµες, κολοκυθάκια, µελιτζάνα,
τριµµένη φέτα
ΤΟΝΟΣ       5,50
µαρούλι, φρέσκο κρεµµύδι, άνηθο, σως γιαουρτιού
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ΤΥΛΙΧΤΟ ΜΕ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗ
ΑΛΑ∆ΩΤΗ ΠΙΤΑ ΛΕΥΚΗ Ή ΟΛΙΚΗΣ

ΓΥΡΟΣ ΧΟΙΡΙΝΟΣ       2,80
ψιλοκοµµένη ντοµάτα, κρεµµύδι,
πικάντικη σάλτσα ντοµάτας, φρέσκες πατάτες
ΦΙΛΕΤΑΚΙ ΧΟΙΡΙΝΟ      2,80
ψιλοκοµµένη ντοµάτα, κρεµµύδι,
πικάντικη σάλτσα ντοµάτας, φρέσκες πατάτες
ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΧΟΙΡΙΝΟ      2,80
ψιλοκοµµένη ντοµάτα, κρεµµύδι,
πικάντικη σάλτσα ντοµάτας, φρέσκες πατάτες
 ΓΥΡΟΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ      2,80
ψιλοκοµµένη ντοµάτα, µαρούλι,
σως µαγιονέζα-γιαούρτι, φρέσκες πατάτες
ΦΙΛΕΤΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ     2,80
ψιλοκοµµένη ντοµάτα, µαρούλι,
σως µαγιονέζα-γιαούρτι, φρέσκες πατάτες
ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ      2,80
ψιλοκοµµένη ντοµάτα, µαρούλι,
σως µαγιονέζα-γιαούρτι, φρέσκες πατάτες
ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟ ΚΕΜΠΑΠ      2,80
ψιλοκοµµένη ντοµάτα, κρεµµύδι,
πικάντικη σάλτσα ντοµάτας, γιαούρτι 
ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΜΟΣΧΑΡΙ      3,50
ψιλοκοµµένη ντοµάτα, κρεµµύδι, γιαούρτι
ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ      3,50
ψιλοκοµµένη ντοµάτα, µαρούλι,
σως µαγιονέζα-γιαούρτι
ΦΑΛΑΦΕΛ       2,50
ψιλοκοµµένη ντοµάτα, αγγούρι,
µαρούλι, χούµους, πικάντικη σάλτσα ντοµάτας
ΓΥΡΟΣ ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ     3,20
ψιλοκοµµένη ντοµάτα, κρεµµύδι,
πικάντικη σάλτσα ντοµάτας, φρέσκες πατάτες
ΨΗΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ      2,50
πιπεριές πολύχρωµες, κολοκυθάκια,
µελιτζάνα, τριµµένη φέτα

ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟ

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ       1,80
ΧΟΙΡΙΝΟ        1,80
ΚΕΜΠΑΠ       1,80


