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Aπό την εποχή των Μάγια μέχρι σήμερα, το καλαμπόκι και τα φασόλια 
(τρόφιμα πλούσια σε συμπληρωματικά αμινοξέα που παράγουν πρωτεΐνες 
απαραίτητες για την καλύτερη απόδοση του οργανισμού), αποτελούν
τη βάση της Μεξικάνικης κουζίνας. Τα δύο αυτά τρόφιμα σε συνδυασμό 

με τα προΐόντα που εισήγαγαν οι πρώτοι Ισπανοί κατακτήτες στη χώρα
του Μεξικό, συνυπάρχουν αρμονικά σε όλα τα παραδοσιακά πιάτα.
Τα πιο γνωστά μεξικάνικα πιάτα δημιουργήθηκαν απο Ισπανίδες, 
και δη καλόγριες. Κατά την διάρκεια των αποικιακών χρόνων, 
δεν περιορίστηκαν μόνο στην ιεραποστολή τους αλλά 
πειραματίστηκαν και στην κουζίνα. Το αποτέλεσμα 
ήταν να δημιουργήσουν μερικά απο τα πιο εκλεπτυσμένα
πιάτα της μεξικάνικης κουζίνας.

Η Quesadillas είναι ένα πιάτο που φανερώνει το πάντρεμα 
των δυο πολιτισμών. Η tortilla από καλαμπόκι έχει ρίζες 
από τους Ινδιάνους του Μεξικό, όπως και το chilli 
pepper. To βοδινό και το χοιρινό κρέας, μαζί με το 
τυρί και το ψιλοκομμένο μαρούλι ήταν τυπικές 
τροφές των Ισπανών.

Οι Ισπανοί δεν ήταν οι μόνοι που έβαλαν το χέρι 
τους στη μεξικάνικη κουζίνα. Το ίδιο έπραξαν και 
οι γείτονές τους, οι Γάλλοι. Αυτό συνέβη όταν 
κυβερνήθηκε (1864 - 1867) από τον αυστριακό 
αρχιδούκα Fernidand Maximilian, που διατηρήθηκε 
στην εξουσία από Γάλλους στρατιώτες. Παρόλο που 
η βασιλεία του ήταν σύντομη και σκληρή, το γαλλικό 
μαγείρεμα άφησε το σημάδι του σε πολλά μεξικάνικα 
πιάτα. 
Οι Γάλλοι ενέπνευσαν το chiles en nogado (τσίλι γεμισμένα 
με μια σάλτσα καρυδιάς), το conejo en mostaza (κουνέλι 
σε σάλτσα μουστάρδας) και άλλα λιγότερο γνωστά πιάτα.

Στο El Taco Bueno θα γευτείτε εδέσματα με μυρωδιά 
από το παλιό και νέο Μεξικό. Παραδοσιακά φαγητά
αλλά και μίξεις μεξικάνικης και ισπανικής κουζίνας
που θα σας ξεναγήσουν στη μαγική ιστορία γεύσης 
του Μεξικό. Απολαύστε το!
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Nachos         € 9,00
Φρεσκοτηγανισμένα σπιτικά τσιπς καλαμποκιού* καλυμμένα με λιωμένο τυρί, 
γαρνιρισμένα με φρέσκες ψιλοκομμένες ντομάτες, κρεμμυδάκι, γλυκό καλαμπόκι, 
μαύρα φασόλια, ροδέλες ελιάς, σάλτσα Ranchero και sour cream
Homemade corn chips* with melted cheese, topped with fresh diced tomatoes, 
onions, sweet corn, sliced olives, black kidney beans, Ranchero sauce and sour cream.

Με Κοτόπουλο Machaca / With Chicken Machaca   € 12,00
Με Κιμά Τσίλι / With Chili      € 12,00
Με Χοιρινό / With Grilled Pork    € 12,00

Mexi Cali Fries  € 7,00
Τηγανιτές πατάτες* καλυμμένες με λιωμένο τυρί, γαρνιρισμένες 
με φρέσκες ψιλοκομμένες ντομάτες, κρεμμυδάκι και sour cream.
French fries* smothered with melted cheese, diced tomatoes, 
onions and sour cream.

Με Κιμά Τσίλι / With Chili  € 9,50

Baked Potato Ψητή πατάτα με γέμιση της αρεσκείας σας.

Baked Potato With your choice of filling.

Με Βούτυρο - Sour Cream / With Butter and Sour Cream € 4,50
Με Τσίλι - Τυρί Τσένταρ / With Chili and Cheddar € 5,50
Με Τυρί Tσένταρ - Μπέικον / With Cheddar Cheese and Bacon € 5,00

Zapatas          
Τέσσερα τηγανισμένα κοχύλια πατάτας, με γέμιση της επιλογής σας 
και λιωμένο τυρί. Γαρνιρισμένες με φρέσκες ψιλοκομμένες ντομάτες,
κρεμμυδάκι, σπιτικό guacamole και sour cream.
Four potato shells, filled with your choice of stuffing
and melted cheese. Garnished with freshly diced tomatoes, onions, 
homemade guacamole and sour cream.

Με Κοτόπουλο Machaca / With Chicken Machaca  € 10,50 
Με Κιμά Τσίλι / With Chili   € 10,50
Με Χοιρινό / With Pork    € 10,50
Με Λουκάνικο / With Chorizo  € 10,50

Jalapeno Poppers (5 τεμάχια)    € 8,80
Παναρισμένες πικάντικες πιπεριές jalapeno* με γέμιση τυριού τσένταρ, 
σερβίρονται με σως Καίσαιρα.
Deep-fried mild jalapeno peppers* filled with zesty cheese stuffing, 
served with Caesars sauce for dipping.

 

Our Appetizers 



Taquittos   € 8,00
Δύο πίτες καλαμποκιού*, τηγανισμένες με γέμιση κοτόπουλο machaca. 
Γαρνιρισμένες με ψιλοκομμένες ντομάτες, sour cream και σπιτικό guacamole.
Two corn tortillas*, stuffed with chicken, and fried crispy golden brown. 
Garnished with freshly diced tomatoes, sour cream and homemade guacamole. 

Buffalo Chicken Wings         € 9,50
Ελαφρώς πικάντικες φτερούγες κοτόπουλου ψημένες στην σχάρα. 
Συνοδεύεται με σως Καίσαρα.
Grilled zesty-coated chicken wings accompanied by Caesar sauce.

Chili Con Carne     € 10,00
Πικάντικο αλλά όχι καυτερό chili, σερβιρισμένο σε μπολ με ρύζι, λιωμένο τυρί, 
ντομάτα και ψιλοκομμένο κρεμμυδάκι. Συνοδεύεται με τσιπς καλαμποκιού*.
Tasty (but not too spicy) chili served in a bowl with rice, melted cheese, 
diced tomatoes and onions. Accompanied with homemade corn chips*.

Cheese Crisps (5 τεμάχια) € 8,50
Τηγανισμένα μπαστουνάκια από τυρί μοτσαρέλα* συνοδευόμενα με σως Καίσαρα. 
Fried Mozzarella sticks* accompanied by Caesar sauce.

Onion Rings    € 6,00
Τηγανισμένες ροδέλες κρεμμυδιού* συνοδευόμενα με σως Καίσαρα. 
Fried onion rings* accompanied by Caesar sauce.

El Taco Buenos Starters Mix      € 10,00
Τηγανισμένες ροδέλες κρεμμυδιού*, μπαστουνάκια από τυρί μοτσαρέλα*, 
παναρισμένες πικάντικες πιπεριές jalapeno*, φτερούγες, σάλσα, 
sour cream και σως Καίσαρα. 
Fried onion rings*, Mozzarella sticks*, jalapeno poppers*, chicken wings, 
salsa, sour cream and Caesar sauce.

Quesadillas 
Διπλωμένη πίτα από αλεύρι* ψημένη στο πλατό με τυρί και γέμιση της επιλογής σας.
Γαρνιρισμένη με ντομάτα, sour cream και σπιτικό guacamole.
Large flour tortilla*, folded, grilled and filled with cheese and your choice of stuffing.
Garnished with tomatoes, sour cream and homemade guacamole. 

Με Τυρί / With Cheese    € 8,00
Με Κοτόπουλο Σχάρας / With Grilled Chicken  € 12,00
Με Χοιρινό Σχάρας / With Grilled Pork  € 12,00
Με Λουκάνικο / With Chorizo     € 12,00
Με Λαχανικά / Vegetarian   € 9,50
Με Κοτόπουλο - Λαχανικά / Chicken Fajita    € 12,50
Με Χοιρινό - Λαχανικά / Pork Fajita     € 12,50



House Special
Φωλιά από tortilla* με φρέσκο μαρούλι, ντομάτα, κρεμμύδι,
γλυκό καλαμπόκι, μαύρα φασόλια, ροδέλες ελιάς, σως του Καίσαρα,
τυρί τριμμένο, και Μεξικάνικα κρουτόνς.
Flour tortilla* shell bowl, filled with generous portions of crisp lettuce, 
tomatoes, onion, sweet corn, kidney beans, sliced olives, homemade 
Caesar dressing, grated cheese and Mexican croutons.  

Με Κοτόπουλο Σχάρας / With Grilled Chicken  € 12,00
Με Χοιρινό Σχάρας / With Grilled Pork  € 12,00

Bueno Tostada 
Φωλιά από tortilla* με φρέσκο μαρούλι, ντομάτα, γλυκό καλαμπόκι, 
μαύρα φασόλια, ροδέλες ελιάς, τυρί, σπέσιαλ σως του σεφ,  
σοταρισμένα  κρεμμύδια και πιπεριές.
Flour tortilla* shell bowl filled with generous portions of crisp lettuce,
tomatoes, sweet corn, onions, kidney beans, sliced olives, cheese, 
and our chef’s special dressing and topped with sautéed onions
and green peppers. 

Με Κοτόπουλο Σχάρας / With Grilled Chicken   € 13,50
Με Χοιρινό Σχάρας / With Grilled Pork   € 13,50
Με Φασόλια / With Beans       € 9,80

Mexicana Salad        € 9,00
Φωλιά από tortilla* γεμισμένη με φρέσκο μαρούλι, ντομάτα, κρεμμύδι, 
γλυκό καλαμπόκι, μαύρα φασόλια, ροδέλες ελιάς, τριμμένο τυρί,
σπέσιαλ σως του σεφ.
Flour tortilla* shell bowl, filled with generous portions of crisp lettuce, 
tomatoes, onion, sweet corn, kidney beans, sliced olives, grated cheese 
and special house dressing.  

Με Κοτόπουλο Σχάρας / With Grilled Chicken    € 12,00

Chicken Caesar Salad       € 9,00
Ψητό φιλέτο κοτόπουλο με φρέσκο μαρούλι, σως του Καίσαρα, 
τυρί και Μεξικάνικα κρούτονς.
Grilled filet of chicken on a bed of lettuce, with grated cheese, 
Mexican croutons and Caesar dressing.

Our Salads and Tostadas



Grilled Filet Burrito    € 13,00
Ψιλοκομμένο φιλέτο κοτόπουλο ή χοιρινό στην σχάρα με μαρούλι, ντομάτα,
κρεμμύδι και σως Καίσαρα τυλιγμένα σε tortilla* και καλυμμένο με τυρί.
Shredded seasoned grilled chicken filet or pork tenderloin, lettuce, tomatoes, 
onion, Caesar sauce, wrapped in a flour tortilla* and topped with melted cheese.

Fajita Burrito   € 14,00
Ψιλοκομμένο φιλέτο κοτόπουλο ή χοιρινό στην σχάρα σοταρισμένο με κρεμμύδι 
και πιπεριές, καλυμμένα με ντομάτες και σπιτικό guacamole σε tortilla* και καλυμμένο με τυρί.
Grilled chicken filet or pork tenderloin sautéed with onions and green peppers, 
covered with tomatoes and homemade guacamole, wrapped in a flour tortilla*, 
and topped with melted cheese.

Machaca Burrito € 13,50
Το σπεσιαλιτέ του Σεφ! Ψιλοκομμένο φιλέτο κοτόπουλο machaca,
κρεμμύδι, ψιλοκομμένη ντομάτα τυλιγμένα σε tortilla*
και καλυμμένο με Ranchero σως και τυρί.
Our Chef’s specialty! Sautéed shredded chicken machaca,
onions, diced tomatoes, wrapped in a flour tortilla*
and topped with homemade Ranchero sauceand melted cheese.

Pecadillo Burrito    € 13,50
Φρέσκο μοσχαρίσιο κιμά σοταρισμένος με διάφορα μυρωδικά
και μπαχαρικά, φρέσκες ντομάτες και κρεμμύδι τυλιγμένα σε tortilla*
και καλυμμένο με Ranchero σως και τυρί. 
Fresh ground beef sautéed with herbs and spices, 
covered with diced tomatoes and onions, wrapped in a flour tortilla*
and topped with melted cheese and homemade Ranchero sauce.

Bean & Cheese Burrito     € 9,50
Μεξικάνικα φασόλια, κρεμμύδια, ντομάτες σε tortilla* και καλυμμένο με τυρί. 
Mexican beans, onions, and tomatoes, wrapped in a flour tortilla* 
and topped with melted cheese. 

Veggie Burrito       € 11,00
Σοταρισμένα λαχανικά, μαρούλι, ντομάτα, και σπιτικό guacamole
σε tortilla* και καλυμμένο με τυρί.
Sautéed vegetables, lettuce, tomatoes, and homemade guacamole, 
wrapped in a flour tortilla* and topped with melted cheese.

Chimichangas
Τηγανισμένο burrito με την γέμιση της επιλογής σας. 
Περιχυμένο με σάλτσα Ranchero, λιωμένο τυρί, κρεμμύδι και ντομάτα.
Deep-fried burrito with your choice of filling, onions and tomatoes 
and topped with homemade Ranchero sauce and melted cheese.

Με Κοτόπουλο Machaca / With Chicken Machaca € 13,50
Με Κιμά / With Pecadillo   € 13,50
Με Χοιρινό / With Pork € 13,50

Our Tortillas



Enchiladas 
Δύο γεμιστές tortillas καλαμποκιού* με την γέμιση της επιλογής σας
ψημένες στο φούρνο. Περιχυμένες με salsa Ranchero, λιωμένο τυρί, 
κρεμμύδι και ντομάτες.  
Two corn tortillas* with your choice of stuffing, onions and tomatoes, 
baked in the oven and topped with Ranchero sauce and melted cheese. 

Με Τυρί / With Cheese      € 8,00
Με Κοτόπουλο Machaca / With Chicken Machaca  € 12,00
Με Κιμά / With Peccadillo  € 12,00
Με Χοιρινό / With Pork  € 12,00
Με Φασόλια / With Beans  € 9,50

Tacos Al Carbon  € 12,00
Δύο μαλακές (αλεύρι) ή δύο σκληρές (καλαμποκίου) tortillas*
με γέμιση της επιλογής σας. Γαρνιρισμένες με τριμμένο τυρί, μαρούλι,
ψιλοκομμένες ντομάτες και κρεμμύδι.
Two hard or soft shell tortillas* filled with your choice of meat,
cheese, lettuce, diced tomatoes and onions.

Φιλέτο Κοτόπουλο Σχάρας - Κοτόπουλο Machaca 
- Χοιρινό  Σχάρας - Μοσχαρίσιο Κιμά - Filet of Chicken
- Chicken Machaca - Grilled Pork - Ground Beef

Our Burgers
Cheeseburger      € 11,00
Με 100% μοσχαρίσιο μπιφτέκι, τυρί cheddar, μαρούλι,
ντομάτα, κρεμμύδι, πίκλες και μαγιονέζα σε φρέσκο ψωμάκι.  
Συνοδεύεται με τηγανιτές πατάτες* και cole slaw.
100% beef patty topped with cheddar cheese, lettuce,
tomato, onion, pickles and mayonnaise on a fresh bun. 
Served with French fries* and cole slaw.

Με Μπέικον / With Bacon  € 12,00

Mexican Burger    € 11,50
Με 100% μοσχαρίσιο μπιφτέκι, τυρί cheddar, σοταρισμένα κρεμμύδια
και πράσινη πιπεριά, σπιτικό guacamole και σερβίρετε σε φρέσκο ψωμάκι.  
Συνοδεύεται με τηγανιτές πατάτες* και cole slaw.
100% beef patty topped with sautéed onions and green peppers,
diced tomatoes, cheddar cheese and homemade guacamole. 
Served on a fresh bun with French fries* and cole slaw.

Με Μπέικον / With Bacon € 12,50

Chilli Burger      € 11,00
Με 100% μοσχαρίσιο μπιφτέκι και chili κιμά, μαρούλι, ντομάτα
και κρεμμύδι σε φρέσκο ψωμάκι. Συνοδεύεται με τηγανιτές πατάτες* και cole slaw.
100% beef patty and chilli, topped with lettuce, tomato and onion. 
Served on a fresh bun with French fries* and cole slaw.

Με Cheddar Cheese / With Cheddar Cheese € 12,00

* Όλα τα burritos, chimichangas, enchiladas και tacos γαρνίρονται με Μεξικάνικο ρύζι, σαλάτα και sour cream.
* All of our burritos, chimichangas, enchiladas and tacos are served with rice, salad and sour cream.



* Όλα τα burritos, chimichangas, enchiladas και tacos γαρνίρονται με Μεξικάνικο ρύζι, σαλάτα και sour cream.
* All of our burritos, chimichangas, enchiladas and tacos are served with rice, salad and sour cream.

Chicken Filet Ranchero € 16,50
Φιλέτο κοτόπουλο σοταρισμένο με μανιτάρια, μπαχαρικά, πράσινες πιπεριές,
κρεμμύδια, Ranchero σως και τυρί. Συνοδεύεται με Μεξικάνικο ρύζι και μπρόκολο*.
Chicken filet sautéed with mushrooms, special spices, green peppers and onions,
and topped with Ranchero sauce and cheese. Served with Mexican rice and broccoli*.

Chicken Acapulco  € 16,50
Σοταρισμένο φιλέτο κοτόπουλο με μανιτάρια, μπαχαρικά και κρέμα γάλακτος. 
Συνοδεύεται με Μεξικάνικο ρύζι και μπρόκολο*.
Grilled chicken filet topped with sautéed mushrooms, special spices 
and our homemade Acapulco cream sauce. Served with Mexican rice and broccoli*.

Chicken Cordon Bleu             €17,50
Μαριναρισμένο κοτόπουλο σχάρας, ζαμπόν, μπέικον και λιωμένο τυρί. 
Συνοδεύεται με Μεξικάνικο ρύζι και μπρόκολο*.
Marinated chicken breast topped with ham, bacon and melted cheese. 
Served with Mexican rice and broccoli*.

Filet of Chicken   € 14,50
Μαριναρισμένο φιλέτο κοτόπουλο στην σχάρα, συνοδεύεται
με Μεξικάνικο ρύζι και μπρόκολο*.
Grilled marinated chicken breast, served with Mexican rice and broccoli*.

Ribeye Steak € 24,00
Μοσχαρίσια μπριζόλα στη σχάρα, συνοδεύεται με ψητή πατάτα και Μπρόκολο*.
Grilled tender Ribeye steak served with baked potato and broccoli*.

Veal Steak € 24,00
Μοσχαρίσια μπριζόλα γάλακτος στη σχάρα. Συνοδεύεται με ψητή 
πατάτα και μπρόκολο*. Grilled veal steak served with baked potato and broccoli*.

Smothered Filet Of Chicken   € 16,50
Μαριναρισμένο κοτόπουλο σχάρας με σοταρισμένα κρεμμύδια, 
πιπεριές και λιωμένο τυρί. Συνοδεύεται με ρύζι και μπρόκολο*.
Marinated chicken breast sautéed with onions, green peppers 
and melted cheese. Served with Mexican rice and broccoli*.

Smothered Filet Of Beef   € 24,00
Μαριναρισμένο μοσχάρι σχάρας με σοταρισμένα κρεμμύδια, 
πιπεριές και λιωμένο τυρί. Συνοδεύεται με Μεξικάνικο ρύζι και μπρόκολο*.
Grilled marinated beef with sautéed onions, green peppers and melted cheese.
Served with Mexican rice and broccoli*.

Diablo       
Μαριναρισμένα κρέατα με καυτερά μπαχαρικά, σοταρισμένα με κρεμμύδια, πιπεριές
και σπέσιαλ καυτερή σάλτσα από βούτυρο και σκόρδο. Γαρνιρισμένα με ρύζι.  
Σερβίρετε σε μαντέμι.
Your choice of chicken or beef, seasoned with Diablo spices, and served 
with sautéed onions and green peppers and topped with hot garlic butter sauce. 
Served with rice on a sizzling hot skillet.

Με Κοτόπουλο / With Chicken     € 18,00
Με Μοσχάρι /With Beef    € 25,00

Our House Specialties 



Texas Pork Chops  € 14,50
Χοιρινές μπριζόλες στη σχάρα, μαριναρισμένες με southwestern μπαχαρικά, 
συνοδεύονται με Μεξικάνικο ρύζι και μπρόκολο*.
Grilled pork chops marinated in southwestern spices and served with rice and broccoli*.

Fajitas Σερβίρετε καυτό στο μαντέμι! Served sizzling hot on a skillet!
Μαριναρισμένα κρέατα ψημένα στη σχάρα. Ψιλοκομμένα και σοταρισμένα με κρεμμύδια, 
πιπεριές σε ατομικό μαντέμι. Σερβίρονται με Μεξικάνικο ρύζι, guacamole,
sour cream, σάλσα κρούδα και ζεστές πίτες*.
Marinated filet cooked on the grill and served over a bed of sautéed onions 
andgreen peppers on a hot skillet with beans and rice. Served with tortillas*, 
guacamole, sour cream and salsa cruda.  

Με Φιλέτο Κοτόπουλο / With Chicken Filet € 21,00
Με Χοιρινό / With Pork   € 20,00
Με Μοσχάρι / With Beef    € 26,00
Με Χοιρινό - Κοτόπουλο Φιλέτο / With Mixed Pork and Chicken               € 21,00

Our Side Orders
Guacamole € 6,00
Sour Cream  € 2,00
Salsa Mild or Hot € 1,50
Jalapenos      € 1,50
Bean Dip   € 3,00

Rice € 2,50
Chips*   € 2,00 
4 Tortillas*   € 2,00
Extra Set for Fajitas   €3,00
French fries*              € 2,50

Cheesecake    € 5,00
Με Παγωτό / With Ice-cream   € 6,50

Sopapillas    € 5,00
Φρεσκοτηγανισμένα tortilla τσιπς* (από αλεύρι) καλυμμένα με ζάχαρη, 
κανέλα και σως σοκολάτας.
Flour tortilla chips* topped with sugar, cinnamon and chocolate sauce.

Με Παγωτό / With Ice-cream    € 6,50
 

Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ 
ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ)

CONSUMER IS NOT OBLIGED TO PAY IF THE NOTICE OF PAYMENT 
HAS NOT BEEN RECEIVED (RECEIPT-INVOICE)

Στις τιμές περιλαμβάνονται όλοι οι νόμιμοι φόροι (Φ.Π.Α. 13%, 24%, Δημοτικός Φόρος 0,50%)
Αγορανομικός Υπεύθυνος: Πέτρος Μακρής

Στα τηγανητά μας χρησιμοποιείται αραβοσιτέλαιο.
Στις σάλτσες χρησιμοποιείται extra παρθένο ελαιόλαδο. Κατεψυγμένο – Frozen (*)

Our Desserts



Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ 
ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ)

CONSUMER IS NOT OBLIGED TO PAY IF THE NOTICE OF PAYMENT 
HAS NOT BEEN RECEIVED (RECEIPT-INVOICE)

Στις τιμές περιλαμβάνονται όλοι οι νόμιμοι φόροι (Φ.Π.Α. 13%, 24%, Δημοτικός Φόρος 0,50%)
Αγορανομικός Υπεύθυνος: Πέτρος Μακρής

Στα τηγανητά μας χρησιμοποιείται αραβοσιτέλαιο.
Στις σάλτσες χρησιμοποιείται extra παρθένο ελαιόλαδο. Κατεψυγμένο – Frozen (*)
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