
**Στις αναγραφόμενες τιμές περιλαμβάνονται όλες οι νόμιμες επιβαρύνσεις

*** Το κατάστημα υποχρεούται να διαθέτει έντυπα δελτία σε ειδική θέση δίπλα στην έξοδο για την διατύπωση οποιασδήποτε διαμαρτυρίας.

Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Στρατάρχου Καραϊσκάκη 1, Χαϊδάρι • Τ: 210 532 6009 
ΩΡΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ: 13.00 το μεσημέρι - 12.00 το βράδυ - Κάθε Κυριακή κλειστά

Ελάχιστη  παραγγελ ία  5€5€

S O U V L A K I  -  G R I L L  -  S K E W E R SS O U V L A K I  -  G R I L L  -  S K E W E R SS O U V L A K I  -  G R I L L  -  S K E W E R S

ΑναψυκτικάΑναψυκτικά
PEPSI COLA / LIGHT / MAX ......... 1,50€

ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ ΜΕ /  
ΧΩΡΙΣ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ..................... 1,50€

ΣΟΔΑ / ΑΝΘΡΑΚΟΥΧΟ ΝΕΡΟ ....... 1,50€

7UP ........................................... 1,50€

ΝΕΡΟ ......................................... 1,50€

ΠοτάΠοτά
HEINEKEN ........................................ 3,50€
FISHER ............................................. 3,50€
AMSTEL ............................................ 3,50€
AMSTEL FREE ................................... 3,50€
ΜΑΜΟΣ ............................................. 3,50€
ΑΛΦΑ ............................................... 3,50€
ΚΡΑΣΙ ΛΕΥΚΟ / ΡΟΖΕ 0,5LT................ 4,00€
ΚΡΑΣΙ ΛΕΥΚΟ / ΡΟΖΕ 1LT .................. 8,00€
ΚΡΑΣΙ ΗΜΙΓΛΥΚΟ 0,5LT 4,50€ 1LT ..... 9,00€
ΟΥΖΟ ΜΙΝΙ / ΠΛΩΜΑΡΙ / 12 ................. 7, 00
ΤΣΙΠΟΥΡΟ ΤΣΙΛΙΛΗ / ΔΕΚΑΡΑΚΙ ......... 7,00€

Mια ευγενική  
χορηγία της

ΟρεκτικάΟρεκτικά
Πατάτες τηγανητές ....................................................... 3,00€

Πατάτες τηγανητές με cheddar ..................................... 3,50€

Πατάτες τηγανητές με σως ........................................... 3,50€

Πατάτες τηγανητές με 2 αυγά ....................................... 4,50€

Τυροκροκέτες με 4 τυριά ............................................. 4,00€

Κολοκυθοκεφτέδες σπέσιαλ ........................................... 4,00

Φέτα ΠΟΠ .................................................................... 3,00€

Κεφαλοτύρι σαγανάκι .................................................. 4,00€

Μπουγιουρντί .............................................................. 4,00€

Λαχανικά σχάρας ......................................................... 5,00€

Τζατζίκι Πολιτικό ......................................................... 3,00€

Τυροκαυτερή Μακεδονίας ............................................ 3,00€

Σως Caesar’s .............................................................. 3,00€

Σως BBQ ..................................................................... 3,00€

Σως κοτόπουλο ............................................................ 3,00€

Πίτα παραδοσιακή........................................................ 0,20€

Πίτα ολικής άλεσης ...................................................... 0,20€

Ψωμί ........................................................................... 0,50€

ΣαλάτεςΣαλάτες
Χωριάτικη .................................................................... 5,00€

Κοτοσαλάτα

Ρόκα - Μαρούλι  .......................................................... 6,00€

Λάχανο & καρότο ......................................................... 3,50€

Αγγουροντομάτα .......................................................... 3,50€

Στρατάρχου Καραϊσκάκη 1, Χαϊδάρι • Τ: 210 532 6009 
Ώρες λειτουργίας διανομής: 12:00 – 00:30 



ΤυλιχτάΤυλιχτά
Γύρος χοιρινός σε πίτα  
(πατάτες, ντομάτα, τζατζίκι, κρεμμύδι) ..................2,50€

Γύρος κοτόπουλο σε πίτα  
(πατάτες, ντομάτα, σως κοτόπουλο) ......................2,50€

Καλαμάκι χοιρινό σε πίτα  
(πατάτες, ντομάτα, τζατζίκι, κρεμμύδι) ..................2,30€

Καλαμάκι κοτόπουλο σε πίτα  
(πατάτες, ντομάτα, σως κοτόπουλο) ......................2,30€

Κεμπάπ σε πίτα  
(πατάτες, ντομάτα, κρεμμύδι) ..............................2, 30€

Λουκάνικο χωριάτικο σε πίτα  
(πατάτες, ντομάτα, κρεμμύδι, μουστάρδα).............2,30€

Μπιφτέκι μοσχαρίσιο Black Angus  
σε πίτα (πατάτες, ντομάτα, κρεμμύδι bbq σως) .....2,50€

Μπιφτέκι vegan σε πίτα  
(πατάτες, ντομάτα, κρεμμύδι, κέτσαπ) ...................2,50€

Μπριζολάκι χοιρινό σε πίτα  
(πατάτες, ντομάτα, κρεμμύδι, τζατζίκι) ..................2,40€

Πανσέτα χοιρινή σε πίτα  
(πατάτες, ντομάτα, κρεμμύδι, τζατζίκι) ..................2,40€

Φιλέτο κοτόπουλο σε πίτα  
(πατάτες, ντομάτα, σως κοτόπουλο) ......................2,40€

Οικολογικό σε πίτα  
(πατάτες, ντομάτα, κρεμμύδι, κέτσαπ) ...................2,20€

Ψητά λαχανικά σε πίτα 
(πατάτες, ντομάτα, κρεμμύδι) ...............................2,20€

Σάντουιτς 25cm - Γίγας ΠίτεςΣάντουιτς 25cm - Γίγας Πίτες
Γύρος χοιρινός σε σάντουιτς 
(πατάτες, ντομάτα, κρεμμύδι, τζατζίκι) ...................4,50€

Γύρος κοτόπουλο σε σάντουιτς 
(πατάτες, ντομάτα, σως κοτόπουλο) .......................4,50€

Καλαμάκι χοιρινό σε σάντουιτς 
(πατάτες, ντομάτα, κρεμμύδι, τζατζίκι) ...................4,30€

Καλαμάκι κοτόπουλο σε σάντουιτς 
(πατάτες, ντομάτα, σως κοτόπουλο) .......................4,30€

Κεμπάπ σε σάντουιτς 
(πατάτες, ντομάτα, κρεμμύδι) ...............................4, 30€

Λουκάνικο χωριάτικο σε σάντουιτς
(πατάτες, ντομάτα, κρεμμύδι, μουστάρδα)..............4,30€

Μπιφτέκι μοσχαρίσιο Black Angus σε σάντουιτς 
(πατάτες, ντομάτα, κρεμμύδι bbq σως) .....................4,50€

Μπριζολάκι χοιρινό σε σάντουιτς 
(πατάτες, ντομάτα, κρεμμύδι, τζατζίκι) ...................4,40€

Πανσέτα χοιρινή σε σάντουιτς 
(πατάτες, ντομάτα, κρεμμύδι, τζατζίκι) ...................4,40€

Φιλέτο κοτόπουλο σε σάντουιτς 
(πατάτες, ντομάτα, σως κοτόπουλο) .......................4,40€

Οικολογικό σε σάντουιτς 
(πατάτες, ντομάτα, κρεμμύδι, κέτσαπ) ....................4,20€

Ψητά λαχανικά σε σάντουιτς
(πατάτες, ντομάτα, κρεμμύδι) ................................4,20€

Μπιφτέκι vegan σε σάντουιτς 
(πατάτες, ντομάτα, κρεμμύδι, κέτσαπ) ....................4,50€

Σκεπαστές Ατομική - ΓίγαςΣκεπαστές Ατομική - Γίγας
Σκεπαστή γύρος χοιρινός  
(τσένταρ, ντομάτα, πατάτες, τζατζίκι) ...........6,00€-8,00€

Σκεπαστή γύρος κοτόπουλο 
(τσένταρ, ντομάτα, πατάτες, σως κοτόπουλο) 6,00€-8,00€

Σκεπαστή καλαμάκι χοιρινό 
(τσένταρ, ντομάτα, πατάτες, τζατζίκι) ...........6,00€-8,00€

Σκεπαστή καλαμάκι κοτόπουλο 
(τσένταρ, ντομάτα, πατάτες, σως κοτόπουλο) 6,00€-8,00€

Σκεπαστή μπριζολάκι χοιρινό λαμού 
(τσένταρ, ντομάτα, πατάτες, τζατζίκι) ...........6,00€-8,00€

Σκεπαστή φιλέτο κοτόπουλο 
(τσένταρ, ντομάτα, πατάτες, σως κοτόπουλο) 6,00€-8,00€

Σκεπαστή κεμπάπ 
(τσένταρ, ντομάτα, πατάτες, τζατζίκι, κρεμμύδι) ...............
6,00€-8,00€

Σκεπαστή λουκάνικο χωριάτικο 
(τσένταρ, ντομάτα, πατάτες, κρεμμύδι, μουστάρδα) .........
6,00€-8,00€

Σκεπαστή μπιφτέκι μοσχαρίσιο Black Angus  
(τσένταρ, ντομάτα, πατάτες, σως bbq) .........6,00€-8,00€

Σκεπαστή πανσέτα χοιρινή 
(τσένταρ, ντομάτα, πατάτες, τζατζίκι) ...........6,00€-8,00€

Το κιλό Το κιλό 
Παϊδάκια αρνίσια γάλακτος .................. 25,00€

Μπριζολάκια χοιρινά ........................... 24, 00€

Πανσέτα χοιρινή ................................... 24,00€

Γύρος χοιρινός ..................................... 23,00€

Γύρος κοτόπουλο ................................. 23,00€

Mix GrillMix Grill
(Γύρος χοιρινός, γύρος κοτόπουλο, καλαμάκι 
χοιρινό, καλαμάκι κοτόπουλο, κεμπάπ,  
λουκάνικο χωριάτικο, πίτες, πατάτες, 2 σως)

2 ΑΤΟΜΩΝ ............................................ 12,50€

4 ΑΤΟΜΩΝ ............................................ 25,00€

ΤεμάχιαΤεμάχια
Καλαμάκι χοιρινό ...............................................1,50€

Καλαμάκι κοτόπουλο .........................................1,50€

Κεμπάπ ...............................................................1,50€

Λουκάνικο χωριάτικο ........................................1,50€

Μερίδες στα κάρβουναΜερίδες στα κάρβουνα
Γύρος χοιρινός μερίδα 
(πατάτες, πίτα, τζατζίκι, σαλάτα) .............................. 7,50€

Γύρος κοτόπουλο μερίδα 
(πατάτες, πίτα, σαλάτα, σως κοτόπουλο) ................. 7,50€

Σουβλάκια χοιρινά μερίδα 
(3 τμχ, πατάτες, πιτεα, τζατζίκι, σαλάτα) ................... 7,50€

Σουβλάκια κοτόπουλο μερίδα 
(3 τμχ, πατάτες, πίτα, σαλάτα, σως κοτόπουλο) ....... 7,50€

Κεμπάπ μερίδα (πατάτες, πίτα, σαλάτα, τζατζίκι) .... 7,50€

Αρνίσια παϊδάκια γάλακτος μερίδα 
(πατάτες, πίτα, τζατζίκι, σαλάτα) .............................. 7,50€

Μπριζολάκια χοιρινά λαιμού μερίδα 
(πατάτες, πίτα, τζατζίκι, σαλάτα) .............................. 7,50€

Χοιρινή πανσέτα μερίδα 
(πατάτες, πίτα, τζατζίκι, σαλάτα) .............................. 7,50€

Φιλετάκια κοτόπουλο μερίδα 
(πατάτες, πίτα, σαλάτα, σως κοτόπουλο) ................. 7,50€

Μπιφτέκια μοσχαρίσια μερίδα 
(πατάτες, πίτα, σαλάτα, τζατζίκι) .............................. 7,50€
Μπιφτέκι μοσχαρίσιο γεμιστό μερίδα 
(πατάτες, πίτα, σαλάτα, τζατζίκι) .............................. 8,00€
Λουκάνικο χωριάτικο μερίδα 
(πατάτες, πίτα, σαλάτα, μουστάρδα) ........................ 7,50€

Μοσχαρίσια μπριζόλα γάλακτος μερίδα 
(πατάτες, πίτα, σαλάτα, τζατζίκι) .............................. 1,50€

Μπιφτέκι vegan μερίδα 
(πατάτες, πίτα, σαλάτα, κέτσαπ) .............................. 8,00€


