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 Bread 
Pita

Whole wheat pita

 Appetizers

Hand - cut french fries 
Hand - cut french fries with sauce

Hand - cut french fries with cheese 
Hand - cut french fries with sauce & cheese

Gyristroula sauce
Tzatziki (with yogurt)

 Tirokafteri (spicy cheese spread)

 Tirosalata (cheese spread)

Feta cheese with olive oil & oregano (PDO) 

Baked feta cheese (PDO) 
(with fresh tomato, pepers, chilly flakes)

Fried cheese croquette (7 pc)
 Fried saganaki cheese 
Baked Halloumi cheese

Kalamata olives
Fried peppers 

Πατάτες τηγανιτές φρέσκιεςΠατάτες τηγανιτές φρέσκιες
Fresh french friesFresh french fries

Πατάτες τηγανιτές φρέσκιες
Fresh french fries

Σαγανάκι τυριούΣαγανάκι τυριού
Fried saganaki cheeseFried saganaki cheese

Σαγανάκι τυριού
Fried saganaki cheese

ΤυροκροκέτεςΤυροκροκέτες
Fried cheese ballsFried cheese balls

Τυροκροκέτες
Fried cheese balls

Πιπεριές Τηγανιτές Πιπεριές Τηγανιτές 
Fried PeppersFried Peppers

Πιπεριές Τηγανιτές 
Fried Peppers

Φέτα ψητήΦέτα ψητή
Baked feta cheeseBaked feta cheese

Φέτα ψητή
Baked feta cheese

ΤζατζίκιΤζατζίκι
TzatzikiTzatziki
Τζατζίκι
Tzatziki

Final Price
(VAT included)

Τελική Τιμή
(με Φ.Π.Α.)

Ορεκτικά

Baked Μastello cheese

Tomato croquettes

Φρέσκιες Σαλάτες

Σαλάτα γύρο κοτόπουλο 
(φρεσκοκομμένος γύρος κοτόπουλο, μαρούλι, 

ρόκα, καλαμπόκι, σπανάκι, πιπεριά, 

σως μουστάρδα)  7,90 €
Χωριάτικη 
(ντομάτα αγγούρι, πιπεριά, 

κρεμμύδι,ελιές, φέτα, ρίγανη)  6,20 €
Σαλάτα με ψητό Μαστέλο                           
(καρδιές μαρουλιού, iceberg, ρόκα,ντομάτα

με σώς  βινεγκρέτ από βαλσάμικο & μέλι, σουσάμι)                    7,90 €     
Σαλάτα του Καίσαρα 
(μαρούλι, μπέικον, παρμεζάνα, κρουτόν,iceberg 

φιλέτo κοτόπουλο, Ceasar σως αντζούγιας)  7,90 €
Γυριστρούλα 
(μαρούλι, καρότο, ρόκα, λάχανο, ντομάτα, 

μπέικον,φιλετίνια κοτόπουλο, σως Γυριστρούλα)  6,70 €
Ρόκα παρμεζάνα 
(ρόκα, μαρούλι, παρμεζάνα, 

κρουτόν, βαλσάμικο)  6,80 €
Πράσινη σαλάτα 
(μαρούλι, ρόκα, σπανάκι, iceberg

σώς βινεγκρέτ, βαλσάμικο)  4,90 €
Ανάμεικτη εποχής 
(λαχανικά εποχής, ντομάτα, 

σως βινεγκρέτ, βαλσάμικο)  5,60 €
Ντάκος 
(κρητικό παξιμάδι με ψιλοκομμένη 

φρέσκια ντομάτα & τριμμένο τυρί φέτα)  5,30 €
Ντομάτα, αγγούρι, κρεμμύδι  4,20 €
Λάχανο, καρότο  4,20 €
• Στις σαλάτες μας χρησιμοποιούμε έξτρα παρθένο 
κρητικό ελαιόλαδο και στο τηγάνισμα ηλιέλαιο.

Fresh Salads
 

Chicken gyro salad
(chicken gyro, lettuce,

arugula, corn, spinach,

peppers, mustard sauce)

Greek salad 
(tomato, cucumber , peppers, 

onion, olives, feta cheese, oregano)

 Mastelo Salad 
(grilled mastelo cheese, lettuce, iceberg, arugula, 

tomato, honey balsamic vinaigrette, sesame)

Caesar salad
(lettuce, bacon, parmesan cheese,iceberg 

chicken fillet, ceasar anchovy sauce)

Gyristroula 
(lettuce, carrot, arugula, cabbage, 

tomato, bacon, chicken fillet, Gyristroula sauce )

Αrugula salad
(arugula, lettuce ,

parmesan cheese, balsamic vinegar)

Green salad
(lettuce ,arugula,  icebergspinach,

vinaigrette sauce) 
Mixed salad 

(seasonal vegetables, tomato, 

 balsamic vinaigrette) 

Dakos
(Cretan rusk with 

fresh tomato and feta cheese)

Tomato, cucumber, onion
Cabbage, carrot

• We use extra virgin olive oil for our salads

and sunflower oil for frying

ΧωριάτικηΧωριάτικη
Greek saladGreek salad

Χωριάτικη
Greek salad

ΓυριστρούλαΓυριστρούλα
GyristroulaGyristroula

Γυριστρούλα
Gyristroula

νέο new

Final Price
(VAT included)

Τελική Τιμή
(με Φ.Π.Α.)

νέο new

Ψωμί μερίδα  0,50 €
Πίτα  0,40 €
Πίτα ολικής άλεσης  0,40 €
Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο(50ml)  5   0, 0 €

Πατάτες τηγανιτές φρέσκιες  3,30 €
Πατάτες τηγανιτές φρέσκιες με σως  3,70 €
Πατάτες τηγανιτές φρ. με τυρί τριμμένο  3,80 €
Πατάτες τηγανιτές φρ. με τυρί και σως  4,30 €
Σως Γυριστρούλα μερίδα  2,10 €
Τζατζίκι μερίδα (με γιαούρτι)  3,50 €
Τυροκαυτερή μερίδα  3,60 €
Τυροσαλάτα μερίδα  3,60 €
Φέτα λαδορίγανη (Π.Ο.Π.)  3,20 €
Φέτα ψήτη πικάντικη (Π.Ο.Π.) 
(με φρέσκια ντομάτα, πιπεριές, μπούκοβο)  3,70 €
Τυροκροκέτες (7 τεμ.)  5,40 €
Σαγανάκι τυριού  5,00 €
Χαλούμι ψητό  6,30 €
Μαστέλο ψητό  6,30 €                                      
Ελιές Καλαμών  2,50 €
Πιπεριές κέρατο τηγανιτές             4,60 €                       
Ντοματοκεφτέδες             4,40 €                                   

Εxtra virgin olive oil (50ml)
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Σε πίτα τορτίγια

(extra: τυρί γκούντα +0,40 €, σως φέτα +0,60 €)

Γύρο χοιρινό  3,30 €

Γύρο κοτόπουλο  3,30 €

Χειρ. καλαμάκι χοιρινό (1x100γρ.)  3,30 €

Χειρ. καλαμάκι κοτόπουλο (1x100γρ.)  3,30 €

Χειρ. κεμπάπ (1x100γρ.)  3,20 €

Λουκάνικο χωριάτικο (1x130γρ.)  2,90 € 

Μπιφτέκι μοσχαρίσιο (1x100γρ.)  3,20 €

Μπριζολάκι χοιρινό (1x100γρ.)  3,30 €

Λαχανικών (χωρίς κρέας)  2,50 €

Tυρί χαλούμι Κύπρου (1x80γρ.)  3,50 €

Μπιφτέκι λαχανικών (κτψ.) (1 τεμ.) (χωρίς κρέας)  3,20 €

Καλαμαράκια τηγανιτά (κτψ.) (1 x100γρ.)  3,90 €

Club sandwich
(συνοδεύεται με πατάτες τηγανιτές (κτψ.))

Club sandwich 
(τυρί, γαλοπούλα, ντομάτα, μαγιονέζα
μαρούλι, μπέικον)  5,90 €
Club sandwich special 
(τυρί, γαλοπούλα, ντομάτα, μαγιονέζα, 
μαρούλι, μπέικον, φιλέτο κοτόπουλο)   6,90 €

Club sandwich
(served with french fries (fr.)

Club sandwich
(cheese, turkey, tomato, mayonnaise

lettuce, bacon)
Club sandwich special

(cheese, turkey, tomato, mayonnaise, 

lettuce, bacon, chicken fillet)

νέο new

νέο new

Final Price
(VAT included)

Τελική Τιμή
(με Φ.Π.Α.)

(extra: gouda cheese +0,40 €, feta sauce + 0,60 €)

Pork gyro 

Chicken gyro

Pork skewer (1x100gr) 

Chicken skewer (1x100gr)

Kebab (1x100gr)  

Traditional sausage (1x130gr) 

Beef  burger (1x100gr)

Pork chop (1x 100gr)

Vegetarian (without meat)

Halloumi (Cyprian cheese) (1x80gr)

(fr.) (1pc) (without meat)Vegetarian burger 

Fried calamari (fr.) (1x100gr)

Tortilla Wraps 

With hero bread

(extra: gouda cheese +0,70 €, feta sauce +0,70 €)

Pork gyro

Chicken gyro 

Pork skewers (2x100gr) 

Chicken skewers (2x100gr)

Kebab (2x100gr)

 Traditional sausages (2x130gr) 

Beef  burgers (2x100gr)

Pork chops (2x100gr)

Σε φρατζολάκι

(extra: τυρί γκούντα +0,70 €,  σως φέτα +0,70 €)

Γύρο χοιρινό   5,00 € 

Γύρο κοτόπουλο   5,00 € 

Χειρ. Kαλαμάκια χοιρινά (2x100γρ.)  5,00 €

Χειρ. καλαμάκια κοτόπουλο (2x100γρ.)  5,00 €

Χειρ. κεμπάπ (2x100γρ.)  5,00 €

Λουκάνικα χωριάτικα (2x130γρ.)      4,70 €

Μπιφτέκια μοσχαρίσια (2100γρ.)   5,00 €

Μπριζολάκια χοιρινά (2x100γρ.)  5,00 €

Σκεπαστή
(συνοδεύεται με πατάτες τηγανιτές (κτψ.), 
μικρό τζατζίκι ή σως)

(extra: τυρί γκούντα +0,70 €, σως φέτα +0,90 €)

ΑΤΟΜΙΚΗ Γύρο χοιρινό ή κοτόπουλο
(τυρί γκούντα, ντομάτα, πιπεριές, 2 πίτες)  6,90 € 

ΓΙΓΑΣ Γύρο χοιρινό ή κοτόπουλο 

(τυρί γκούντα, ντομάτα, πιπεριές, 2 πίτες γίγας)  8,70 €  

Pita Club
(served with french fries (fr.), 

small tzatziki or sauce)

(extra: gouda cheese +0,70 €, feta  +0,90 €)sauce

REGULAR Pork or chicken gyro 

(gouda cheese, tomato, peppers, 2 pitas)

GΙΑΝΤ pork or chicken gyro 
 (gouda cheese, tomato, peppers, 2 giant pitas)

νέο new

Final Price
(VAT included)

Τελική Τιμή
(με Φ.Π.Α.)

νέο new
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νέο new

Final Price
(VAT included)

Τελική Τιμή
(με Φ.Π.Α.)

νέο new



Παραδοσιακά Σουβλάκια
Τυλιχτά με πίτα
Γέμιση χοιρινού: 
ντομάτα, πατάτες (κτψ.), τζατζίκι, κρεμμύδι
Γέμιση κοτόπουλου: 
ντομάτα, πατάτες (κτψ.), σως, ανάμεικτη σαλάτα
(extra: τυρί γκούντα +0,40 €,  σως φέτα +0,50 €)

Γύρο χοιρινό   2,60 €
Γύρο κοτόπουλο 2,60 € 
Χειρ. Kαλαμάκι χοιρινό (100γρ.) 2,50 € 
Χειρ. Kαλαμάκι κοτόπουλο (100γρ.) 2,50 € 
Χειρ. Κεμπάπ (100γρ.) 2,50 € 
Χειρ. γεμιστό  Κεμπαπ με τυρί (120γρ.) 2,80 €
Χειρ. Κοτομπέικον (120γρ.)  2,80 €
Λουκάνικο Χωριάτικο (130γρ.)                             2,30 € 
Μπιφτέκι μοσχαρίσιο (100γρ.) 2,50 € 
Μπριζολάκι χοιρινό (100γρ.) 2,50 € 
Γιαουρτλού (κρέας επιλογής σας)

(γιαούρτι, κοκκ. σάλτσα, κρεμμύδι) 2,50 € 
Λαχανικών (χωρίς κρέας) 1,80 € 
Τυρί χαλούμι Κύπρου (80γρ.) 3,20 € 
Φαλάφελ σε αραβική πίτα με ντομάτα,κρεμμύδι,        2,90 €
αγγούρι, σώς γιαουρτιού με σκόρδο,
ταχίνι και μαϊντανό
Μπιφτέκι Λαχανικών (κτψ.) (χωρίς κρέας)                    2,50 €
Καλαμαράκια τηγανιτά (κτψ.) (100γρ.)                3,20 €           

Traditional  Souvlaki 
 with pita 

Pork pita wraps are filled with: 
tomato, french fries (fr.), tzatziki, onion

Chicken pita wraps are filled with: 
tomato, french fries (fr.), sauce, mixed salad

(extra: gouda cheese +0,40 €, feta sauce +0,50 €)

Pork gyro  
Chicken gyro

Pork skewer (100gr)

Chicken skewer (100gr)

Kebab (100gr) 
Stuffed kebab (cheese) (120gr) 

Beef burger (100gr)

Pork chop (100gr)

Giaourtlou (meat of your choice)
(yogurt, tomato sauce, onion)

Vegetarian (without meat)

Halloumi (cyprian cheese) (80gr)

νέο

new

Final Price
(VAT included)

Τελική Τιμή
(με Φ.Π.Α.)

Ζητήστε πίτα 
ολικής άλεσης

 
Whole Wheat  Pita

Available

Falafel in arabic pita with tomato, 
cucumber, onion, garlic flavor

 tahini and parsleyyogurt sauce

Δύο σουβλάκια με πίτα
κρέας της αρεσκείας σας
+ αναψυκτικό (330ml)
2 pita wraps with your choice of meat
and soft drink (330ml)
             6,50 €                            

menu 1

Τελική Τιμή (με Φ.Π.Α.)
Final Price (VAT included)

Traditional sausage (130gr)

νeg νeg

νeg νeg

Fried calamari (fr.) (100gr)  
Vegetarian Burger (fr.) (without meat)

Chickenbakon Skewer (120gr) 

Παραδοσιακά
Χειροποίητα Καλαμάκια
(συνοδεύονται με φέτα ψωμί)

 

Χειρ. Καλαμάκι χοιρινό (100γρ.)  1,60 €1,29 €

Χειρ. Καλαμάκι κοτόπουλο (100γρ.) 1,70 € 

Χειρ. Κεμπάπ (100γρ.)  1,60 € 

Χειρ γεμιστό  Κεμπαπ με τυρί (120γρ.)   1,90 €

Μπιφτέκι Μοσχαρίσιο(100γρ.)   1,60 € 

Μπριζολάκι  (100γρ.)       1,60 €

Λουκάνικο χωριάτικο (130γρ.)            1,60 €          

Καλαμάκι καλαμαράκια σχάρας (κτψ.) (100γρ.)  2,60 € 

Καλαμάκι τυρί χαλούμι Κύπρου (80γρ.)  2,90 €

Traditional 
Handmade Skewers 

(served with piece of bread) 

Pork  (100gr)

Chicken  (100gr) 

Kebab (100gr)

Final Price
(VAT included)

Τελική Τιμή
(με Φ.Π.Α.)

Calamari (fr.) (100g)

Halloumi cheese (80gr),

Traditional Sausage (130gr)

Stuffed kebab (cheese) (120gr)

Beef burger (100gr)

Pork chop (100gr)



Παραδοσιακά Σουβλάκια
Τυλιχτά με πίτα
Γέμιση χοιρινού: 
ντομάτα, πατάτες (κτψ.), τζατζίκι, κρεμμύδι
Γέμιση κοτόπουλου: 
ντομάτα, πατάτες (κτψ.), σως, ανάμεικτη σαλάτα
(extra: τυρί γκούντα +0,40 €,  σως φέτα +0,50 €)

Γύρο χοιρινό   2,60 €
Γύρο κοτόπουλο 2,60 € 
Χειρ. Kαλαμάκι χοιρινό (100γρ.) 2,50 € 
Χειρ. Kαλαμάκι κοτόπουλο (100γρ.) 2,50 € 
Χειρ. Κεμπάπ (100γρ.) 2,50 € 
Χειρ. γεμιστό  Κεμπαπ με τυρί (120γρ.) 2,80 €
Χειρ. Κοτομπέικον (120γρ.)  2,80 €
Λουκάνικο Χωριάτικο (130γρ.)                             2,30 € 
Μπιφτέκι μοσχαρίσιο (100γρ.) 2,50 € 
Μπριζολάκι χοιρινό (100γρ.) 2,50 € 
Γιαουρτλού (κρέας επιλογής σας)

(γιαούρτι, κοκκ. σάλτσα, κρεμμύδι) 2,50 € 
Λαχανικών (χωρίς κρέας) 1,80 € 
Τυρί χαλούμι Κύπρου (80γρ.) 3,20 € 
Φαλάφελ σε αραβική πίτα με ντομάτα,κρεμμύδι,        2,90 €
αγγούρι, σώς γιαουρτιού με σκόρδο,
ταχίνι και μαϊντανό
Μπιφτέκι Λαχανικών (κτψ.) (χωρίς κρέας)                    2,50 €
Καλαμαράκια τηγανιτά (κτψ.) (100γρ.)                3,20 €           

Traditional  Souvlaki 
 with pita 

Pork pita wraps are filled with: 
tomato, french fries (fr.), tzatziki, onion

Chicken pita wraps are filled with: 
tomato, french fries (fr.), sauce, mixed salad

(extra: gouda cheese +0,40 €, feta sauce +0,50 €)

Pork gyro  
Chicken gyro

Pork skewer (100gr)

Chicken skewer (100gr)

Kebab (100gr) 
Stuffed kebab (cheese) (120gr) 

Beef burger (100gr)

Pork chop (100gr)

Giaourtlou (meat of your choice)
(yogurt, tomato sauce, onion)

Vegetarian (without meat)

Halloumi (cyprian cheese) (80gr)

νέο

new

Final Price
(VAT included)

Τελική Τιμή
(με Φ.Π.Α.)

Ζητήστε πίτα 
ολικής άλεσης

 
Whole Wheat  Pita

Available

Falafel in arabic pita with tomato, 
cucumber, onion, garlic flavor

 tahini and parsleyyogurt sauce

Δύο σουβλάκια με πίτα
κρέας της αρεσκείας σας
+ αναψυκτικό (330ml)
2 pita wraps with your choice of meat
and soft drink (330ml)
             6,50 €                            

menu 1

Τελική Τιμή (με Φ.Π.Α.)
Final Price (VAT included)

Traditional sausage (130gr)

νeg νeg

νeg νeg

Fried calamari (fr.) (100gr)  
Vegetarian Burger (fr.) (without meat)

Chickenbakon Skewer (120gr) 

Παραδοσιακά
Χειροποίητα Καλαμάκια
(συνοδεύονται με φέτα ψωμί)

 

Χειρ. Καλαμάκι χοιρινό (100γρ.)  1,60 €1,29 €

Χειρ. Καλαμάκι κοτόπουλο (100γρ.) 1,70 € 

Χειρ. Κεμπάπ (100γρ.)  1,60 € 

Χειρ γεμιστό  Κεμπαπ με τυρί (120γρ.)   1,90 €

Μπιφτέκι Μοσχαρίσιο(100γρ.)   1,60 € 

Μπριζολάκι  (100γρ.)       1,60 €

Λουκάνικο χωριάτικο (130γρ.)            1,60 €          

Καλαμάκι καλαμαράκια σχάρας (κτψ.) (100γρ.)  2,60 € 

Καλαμάκι τυρί χαλούμι Κύπρου (80γρ.)  2,90 €

Traditional 
Handmade Skewers 

(served with piece of bread) 

Pork  (100gr)

Chicken  (100gr) 

Kebab (100gr)

Final Price
(VAT included)

Τελική Τιμή
(με Φ.Π.Α.)

Calamari (fr.) (100g)

Halloumi cheese (80gr),

Traditional Sausage (130gr)

Stuffed kebab (cheese) (120gr)

Beef burger (100gr)

Pork chop (100gr)



Ποικιλίες

Όλες οι ποικιλίες συνοδεύονται με
2 πίτες κομμένες, ντομάτα, κρεμμύδι,
πατάτες (κτψ.), τζατζίκι και σως Γυριστρούλα

Μικρή 
Γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο,
1 κεμπάπ, 1 λουκάνικο χωριάτικο   13,90 €
Μεσαία 
Γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο,
1 κεμπάπ, 1 λουκάνικο χωριάτικο,
1 καλαμ. χοιρινό, 1 καλαμ. κοτόπουλο, 1 μπιφτέκι  19,80 €
Μεγάλη 
Γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο,
2 κεμπάπ, 1 μπριζολάκι, 1 λουκάνικο χωριάτικο 
2 καλαμ. χοιρινά, 2 καλαμ. κοτόπουλο,
2 μπιφτέκια  28,90 €

Με το κιλό

Κοτόπουλο ψητό  9,90 €
Κοτόπουλο παϊδάκια  10,70 €  
Χοιρινά μπριζολάκια  17,50 €
Γύρο χοιρινό   20,80 €
Γύρο κοτόπουλο  20,80 €

Mixed platters 

 Αll our platters are served with tomatoes,
 onions, french fries (fr.), tzatziki and 

gyristroula sauce & 2 pitas

Small 
1 Pork & 1 chicken gyro  

1 kebab, 1 sausage
Medium

Pork & chicken gyro, 1 kebab,
 1 pork & 1 chicken skewer, 1 sausage,

 1 beef burger 
Large 

Pork & chicken gyro, 
2 kebab, 1 pork chop , 1 sausage,

2 pork & 2 chicken skewers, 
2 beef burger

Per kilo

Roasted chicken 
Grilled chicken chops

Pork chops
Pork gyro 

Chicken gyro 

Ποικιλία μεσαίαΠοικιλία μεσαία
Medium PlatterMedium Platter

Ποικιλία μεσαία
Medium Platter

Ποικιλία μεγάληΠοικιλία μεγάλη
Large PlatterLarge Platter

Ποικιλία μεγάλη
Large Platter

νέο new

Final Price
(VAT included)

Τελική Τιμή
(με Φ.Π.Α.)

new

Ψητά μερίδες

Όλες οι μερίδες συνοδεύονται με
πίτα κομμένη, ντομάτα, κρεμμύδι,
πατάτες (κτψ.), σως Γυριστρούλα ή τζατζίκι 
ή τυροσαλάτα ή τυροκαυτερή ή γιαούρτι

Γύρο χοιρινό   8,90 € 
Γύρο κοτόπουλο   8,90 € 
Χειρ. καλαμάκια χοιρινά (3x100γρ.)  8,30 €
Χειρ. καλαμάκια κοτόπουλο (3x100γρ.)  8,60 €
Χειρ. κεμπάπ (3x100γρ.)  7,90 €
Χειρ γεμιστό  Κεμπαπ με τυρί (3x120γρ.)  8,80 €
Χειρ. κεμπάπ γιαουρτλού (3x100γρ.)    8,90 € 

Λουκάνικα χωριάτικα (3x130γρ.)  7,90 €
Μπιφτέκια μοσχαρίσια (3x100γρ.)  8,30 €
Μπριζολάκια Χοιρινά (400γρ.)  7,90 €
Κοτόπουλο ψητό (500γρ.)  8,10 €
Φαλάφελ σε αραβική πίτα με ντομάτα,αγγούρι,σώς 
γιαουρτιού με σκόρδο, ταχίνι και μαϊντανό (6τεμ.)     8,00 €
Μπιφτέκια λαχανικών (κτψ.) (3 τεμ.)             8,30 €          

Grilled Platters

All platters are served with tomatoes,
 onions, french fries (fr.), pita bread & tzatziki, 
choice of sauce gyristroula ,cheese,yogurt or 

spicy cheese

Pork gyro 
Chicken gyro

Pork skewers (3x100gr)
Chicken skewers (3x100gr)

Kebab ( 3x100gr)
Stuffed kebab (cheese) ( 3x120gr)

Giaourtlou kebab (3x100gr) 
Traditional sausages (3x130gr)

Beef burgers (3x100gr)
Pork chops (400gr)

Roasted chicken (500gr.)  
Falafel in arabic pita with tomato,  

cucumber, yogurt or tahini and parsley(6pc)
Vegetarian burger (fr.) (3 pc)

Καλαμάκια xoιρινάΚαλαμάκια xoιρινά
Pork skewersPork skewers

Καλαμάκια xoιρινά
Pork skewers

Γιαουρτλού κεμπάπΓιαουρτλού κεμπάπ
Giaourtlou kebabGiaourtlou kebab

Γιαουρτλού κεμπάπ
Giaourtlou kebab

Γύρο χοιρινόΓύρο χοιρινό
Pork gyroPork gyro

Γύρο χοιρινό
Pork gyro

Final Price
(VAT included)

Τελική Τιμή
(με Φ.Π.Α.)

ΚεμπάπΚεμπάπ
KebabKebab

Κεμπάπ
Kebab

Μπιφτέκια μοσχαρίσιαΜπιφτέκια μοσχαρίσια
Beef burgersBeef burgers

Μπιφτέκια μοσχαρίσια
Beef burgers

Λουκάνικα χωριάτικαΛουκάνικα χωριάτικα
Traditional sausagesTraditional sausages
Λουκάνικα χωριάτικα
Traditional sausages

νέο



Ποικιλίες

Όλες οι ποικιλίες συνοδεύονται με
2 πίτες κομμένες, ντομάτα, κρεμμύδι,
πατάτες (κτψ.), τζατζίκι και σως Γυριστρούλα

Μικρή 
Γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο,
1 κεμπάπ, 1 λουκάνικο χωριάτικο   13,90 €
Μεσαία 
Γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο,
1 κεμπάπ, 1 λουκάνικο χωριάτικο,
1 καλαμ. χοιρινό, 1 καλαμ. κοτόπουλο, 1 μπιφτέκι  19,80 €
Μεγάλη 
Γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο,
2 κεμπάπ, 1 μπριζολάκι, 1 λουκάνικο χωριάτικο 
2 καλαμ. χοιρινά, 2 καλαμ. κοτόπουλο,
2 μπιφτέκια  28,90 €

Με το κιλό

Κοτόπουλο ψητό  9,90 €
Κοτόπουλο παϊδάκια  10,70 €  
Χοιρινά μπριζολάκια  17,50 €
Γύρο χοιρινό   20,80 €
Γύρο κοτόπουλο  20,80 €

Mixed platters 

 Αll our platters are served with tomatoes,
 onions, french fries (fr.), tzatziki and 

gyristroula sauce & 2 pitas

Small 
1 Pork & 1 chicken gyro  

1 kebab, 1 sausage
Medium

Pork & chicken gyro, 1 kebab,
 1 pork & 1 chicken skewer, 1 sausage,

 1 beef burger 
Large 

Pork & chicken gyro, 
2 kebab, 1 pork chop , 1 sausage,

2 pork & 2 chicken skewers, 
2 beef burger

Per kilo

Roasted chicken 
Grilled chicken chops

Pork chops
Pork gyro 

Chicken gyro 

Ποικιλία μεσαίαΠοικιλία μεσαία
Medium PlatterMedium Platter

Ποικιλία μεσαία
Medium Platter

Ποικιλία μεγάληΠοικιλία μεγάλη
Large PlatterLarge Platter

Ποικιλία μεγάλη
Large Platter

νέο new

Final Price
(VAT included)

Τελική Τιμή
(με Φ.Π.Α.)

new

Ψητά μερίδες

Όλες οι μερίδες συνοδεύονται με
πίτα κομμένη, ντομάτα, κρεμμύδι,
πατάτες (κτψ.), σως Γυριστρούλα ή τζατζίκι 
ή τυροσαλάτα ή τυροκαυτερή ή γιαούρτι

Γύρο χοιρινό   8,90 € 
Γύρο κοτόπουλο   8,90 € 
Χειρ. καλαμάκια χοιρινά (3x100γρ.)  8,30 €
Χειρ. καλαμάκια κοτόπουλο (3x100γρ.)  8,60 €
Χειρ. κεμπάπ (3x100γρ.)  7,90 €
Χειρ γεμιστό  Κεμπαπ με τυρί (3x120γρ.)  8,80 €
Χειρ. κεμπάπ γιαουρτλού (3x100γρ.)    8,90 € 

Λουκάνικα χωριάτικα (3x130γρ.)  7,90 €
Μπιφτέκια μοσχαρίσια (3x100γρ.)  8,30 €
Μπριζολάκια Χοιρινά (400γρ.)  7,90 €
Κοτόπουλο ψητό (500γρ.)  8,10 €
Φαλάφελ σε αραβική πίτα με ντομάτα,αγγούρι,σώς 
γιαουρτιού με σκόρδο, ταχίνι και μαϊντανό (6τεμ.)     8,00 €
Μπιφτέκια λαχανικών (κτψ.) (3 τεμ.)             8,30 €          

Grilled Platters

All platters are served with tomatoes,
 onions, french fries (fr.), pita bread & tzatziki, 
choice of sauce gyristroula ,cheese,yogurt or 

spicy cheese

Pork gyro 
Chicken gyro

Pork skewers (3x100gr)
Chicken skewers (3x100gr)

Kebab ( 3x100gr)
Stuffed kebab (cheese) ( 3x120gr)

Giaourtlou kebab (3x100gr) 
Traditional sausages (3x130gr)

Beef burgers (3x100gr)
Pork chops (400gr)

Roasted chicken (500gr.)  
Falafel in arabic pita with tomato,  

cucumber, yogurt or tahini and parsley(6pc)
Vegetarian burger (fr.) (3 pc)

Καλαμάκια xoιρινάΚαλαμάκια xoιρινά
Pork skewersPork skewers

Καλαμάκια xoιρινά
Pork skewers

Γιαουρτλού κεμπάπΓιαουρτλού κεμπάπ
Giaourtlou kebabGiaourtlou kebab

Γιαουρτλού κεμπάπ
Giaourtlou kebab

Γύρο χοιρινόΓύρο χοιρινό
Pork gyroPork gyro

Γύρο χοιρινό
Pork gyro

Final Price
(VAT included)

Τελική Τιμή
(με Φ.Π.Α.)

ΚεμπάπΚεμπάπ
KebabKebab

Κεμπάπ
Kebab

Μπιφτέκια μοσχαρίσιαΜπιφτέκια μοσχαρίσια
Beef burgersBeef burgers

Μπιφτέκια μοσχαρίσια
Beef burgers

Λουκάνικα χωριάτικαΛουκάνικα χωριάτικα
Traditional sausagesTraditional sausages
Λουκάνικα χωριάτικα
Traditional sausages

νέο



Ελληνική κουζίνα

Ντομάτες γεμιστές λαδερές με ρύζι             7,30 € 
(με πατάτες φούρνου)  
Μουσακάς ( Μελιτζάνα,πατάτα, κιμά 

μοσχαρίσιο μπεσαμέλ)   8,60 €
Καλαμαράκια τηγανιτά (κτψ.)      9,70 €
Γαρίδες σαγανάκι (κτψ.) 
(με φέτα και φρέσκια ντομάτα)     10,90 €

Greek kitchen
 

Stuffed tomatoes with rice
(Served with baked potatoes)

Mousaka ( eggplant,potato,chopped beaf  

& bechamel sauce)

Fried calamari (fr.)
Shrimp saganaki (fr.) 

(with feta cheese and fresh tomato)

νέο new

Final Price
(VAT included)

Τελική Τιμή
(με Φ.Π.Α.)

Ντομάτες γεμιστές λαδερές με ρύζι Ντομάτες γεμιστές λαδερές με ρύζι 
Stuffed tomatoes with riceStuffed tomatoes with rice

Ντομάτες γεμιστές λαδερές με ρύζι 
Stuffed tomatoes with rice

ΜουσακάςΜουσακάς
MousakaMousaka

Μουσακάς
Mousaka

Καλαμαράκια τηγανιτάΚαλαμαράκια τηγανιτά
Fried calamariFried calamari

Καλαμαράκια τηγανιτά
Fried calamari

Γαρίδες σαγανάκιΓαρίδες σαγανάκι
Shrimp saganakiShrimp saganaki

Γαρίδες σαγανάκι
Shrimp saganaki

Το κατάστημα υποχρεούται να διαθέτει έντυπα δελτία, σε ειδική θήκη
δίπλα στην έξοδο, για την διατύπωση οποιασδήποτε διαμαρτυρίας.
Complying with government regulations, the restaurant offers “forms”
located at the entrance, to be filled in case guests wish to file any complaints.

Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 13% - 24%,
Δημοτικός φόρος 0,50%, ποσοστό σερβιτόρου 13%
Νόμιμη υπεύθυνη καταστήματος: Μαρία Μητσιώνη

Αγορανομική διάταξη Α2-1145/2012
Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει εάν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό στοιχείο (απόδειξη-τιμολόγιο)

Consumer is not obliged to pay if the notice of payment has not been received (receipt-invoice)

Απαγορεύεται η χρήση και κατανάλωση αλκοόλ από άτομα κάτω των 17 ετών που δεν συνοδεύονται από τους γονείς ή κηδεμόνες.
lcohol consumption for persons under 17 years old is prohibited unless accompanied by a legal guardianA

Αρ. 2 παρ. 2 του Π.Δ.180/1979 (ΦΕΚ 46τ.Α)

Zυμαρικά
(συνοδεύεται με τυρί τριμμένο)
(extra τυρί τριμμένο +0,70)

Πέννες με κοτόπουλο 
(μανιτάρια, μπέικον, 

κρέμα γάλακτος, μαϊντανός)                                     7,90 €

Καρμπονάρα  
(σπαγγέτι, μπέικον, κρέμα γάλακτος, 

τυρί, μαϊντανός)                                                 7,40 €

Σπαγγέτι με κιμά                         6,90 €Μοσχαρίσιο   

Σπαγγέτι με βούτυρο                                       3,60 €

Σπαγγέτι με κόκκινη σάλτσα                             4,90 €

Πένες με κοτόπουλοΠένες με κοτόπουλο
 Chicken Penne Chicken Penne

Πένες με κοτόπουλο
 Chicken Penne

Σπαγγέτι με κιμάΣπαγγέτι με κιμά
Spaghetti with chopped beefSpaghetti with chopped beef

Σπαγγέτι με κιμά
Spaghetti with chopped beef

Final Price
(VAT included)

Τελική Τιμή
(με Φ.Π.Α.)

ΚαρμπονάραΚαρμπονάρα
Spaghetti CarbonaraSpaghetti Carbonara

Καρμπονάρα
Spaghetti Carbonara

Σπαγγέτι με κόκκινι σάλτσαΣπαγγέτι με κόκκινι σάλτσα
Spaghetti with tomato sauceSpaghetti with tomato sauce
Σπαγγέτι με κόκκινι σάλτσα

Spaghetti with tomato sauce

Εάν έχετε κάποια μορφή τροφικής αλλεργίας, παρακαλω ενημερωστε μας για να προετοιμάσουμε το κατάλληλο γεύμα που να ικανοποιεί τις ανάγκες σας. Ευχαριστούμε.   
If you suffer from food allergies please inform us, in order for us to prepare a suitable meal for your needs. Thank you.

Pasta
(served with grated cheese)
(extra grated  cheese +0,70)

Chicken Penne
(mushrooms, bacon, 

heavy cream, parsley)

Spaghetti Carbonara
(bacon,heavy cream, 

cheese, parsley)  

Spaghetti with chopped beaf

Spaghetti with butter 

Spaghetti with tomato sauce 



Ελληνική κουζίνα

Ντομάτες γεμιστές λαδερές με ρύζι             7,30 € 
(με πατάτες φούρνου)  
Μουσακάς ( Μελιτζάνα,πατάτα, κιμά 

μοσχαρίσιο μπεσαμέλ)   8,60 €
Καλαμαράκια τηγανιτά (κτψ.)      9,70 €
Γαρίδες σαγανάκι (κτψ.) 
(με φέτα και φρέσκια ντομάτα)     10,90 €

Greek kitchen
 

Stuffed tomatoes with rice
(Served with baked potatoes)

Mousaka ( eggplant,potato,chopped beaf  

& bechamel sauce)

Fried calamari (fr.)
Shrimp saganaki (fr.) 

(with feta cheese and fresh tomato)

νέο new

Final Price
(VAT included)

Τελική Τιμή
(με Φ.Π.Α.)

Ντομάτες γεμιστές λαδερές με ρύζι Ντομάτες γεμιστές λαδερές με ρύζι 
Stuffed tomatoes with riceStuffed tomatoes with rice

Ντομάτες γεμιστές λαδερές με ρύζι 
Stuffed tomatoes with rice

ΜουσακάςΜουσακάς
MousakaMousaka

Μουσακάς
Mousaka

Καλαμαράκια τηγανιτάΚαλαμαράκια τηγανιτά
Fried calamariFried calamari

Καλαμαράκια τηγανιτά
Fried calamari

Γαρίδες σαγανάκιΓαρίδες σαγανάκι
Shrimp saganakiShrimp saganaki

Γαρίδες σαγανάκι
Shrimp saganaki

Το κατάστημα υποχρεούται να διαθέτει έντυπα δελτία, σε ειδική θήκη
δίπλα στην έξοδο, για την διατύπωση οποιασδήποτε διαμαρτυρίας.
Complying with government regulations, the restaurant offers “forms”
located at the entrance, to be filled in case guests wish to file any complaints.

Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 13% - 24%,
Δημοτικός φόρος 0,50%, ποσοστό σερβιτόρου 13%
Νόμιμη υπεύθυνη καταστήματος: Μαρία Μητσιώνη

Αγορανομική διάταξη Α2-1145/2012
Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει εάν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό στοιχείο (απόδειξη-τιμολόγιο)

Consumer is not obliged to pay if the notice of payment has not been received (receipt-invoice)

Απαγορεύεται η χρήση και κατανάλωση αλκοόλ από άτομα κάτω των 17 ετών που δεν συνοδεύονται από τους γονείς ή κηδεμόνες.
lcohol consumption for persons under 17 years old is prohibited unless accompanied by a legal guardianA

Αρ. 2 παρ. 2 του Π.Δ.180/1979 (ΦΕΚ 46τ.Α)

Zυμαρικά
(συνοδεύεται με τυρί τριμμένο)
(extra τυρί τριμμένο +0,70)

Πέννες με κοτόπουλο 
(μανιτάρια, μπέικον, 

κρέμα γάλακτος, μαϊντανός)                                     7,90 €

Καρμπονάρα  
(σπαγγέτι, μπέικον, κρέμα γάλακτος, 

τυρί, μαϊντανός)                                                 7,40 €

Σπαγγέτι με κιμά                         6,90 €Μοσχαρίσιο   

Σπαγγέτι με βούτυρο                                       3,60 €

Σπαγγέτι με κόκκινη σάλτσα                             4,90 €

Πένες με κοτόπουλοΠένες με κοτόπουλο
 Chicken Penne Chicken Penne

Πένες με κοτόπουλο
 Chicken Penne

Σπαγγέτι με κιμάΣπαγγέτι με κιμά
Spaghetti with chopped beefSpaghetti with chopped beef

Σπαγγέτι με κιμά
Spaghetti with chopped beef

Final Price
(VAT included)

Τελική Τιμή
(με Φ.Π.Α.)

ΚαρμπονάραΚαρμπονάρα
Spaghetti CarbonaraSpaghetti Carbonara

Καρμπονάρα
Spaghetti Carbonara

Σπαγγέτι με κόκκινι σάλτσαΣπαγγέτι με κόκκινι σάλτσα
Spaghetti with tomato sauceSpaghetti with tomato sauce
Σπαγγέτι με κόκκινι σάλτσα

Spaghetti with tomato sauce

Εάν έχετε κάποια μορφή τροφικής αλλεργίας, παρακαλω ενημερωστε μας για να προετοιμάσουμε το κατάλληλο γεύμα που να ικανοποιεί τις ανάγκες σας. Ευχαριστούμε.   
If you suffer from food allergies please inform us, in order for us to prepare a suitable meal for your needs. Thank you.

Pasta
(served with grated cheese)
(extra grated  cheese +0,70)

Chicken Penne
(mushrooms, bacon, 

heavy cream, parsley)

Spaghetti Carbonara
(bacon,heavy cream, 

cheese, parsley)  

Spaghetti with chopped beaf

Spaghetti with butter 

Spaghetti with tomato sauce 



Καφέδες

Ελληνικός (στο μπρίκι)  2,00 €
Ελληνικός διπλός (στο μπρίκι)                      2,80 €                 
Φραπέ  2,70 €
Φρεντίτο  4,40 €
Εσπρέσο  1,90 €
Εσπρέσο διπλός  2,80 €
Εσπρέσο φρέντο  3,00 €
Καπουτσίνο  3,00 €
Καπουτσίνο διπλός  3,90 €
Καπουτσίνο φρέντο  3,20 €
Γαλλικός  2,80 €
Aμερικάνο  2,80 €

Ροφήματα

Τσάϊ  2,60 €
Σοκολάτα ζεστή ή κρύα  4,00 €
Φυσικός χυμός πορτοκάλι  3,30 € 
Φυσικός χυμός ανάμεικτος            4,90 €
(μπανάνα, μήλο, πορτοκάλι) 
Φυσικός χυμός ρόδι               3,90 €                                              

CoffeesCoffees

Greek coffee Greek coffee 
Greek coffee doubleGreek coffee double

FrappeFrappe
Fredito Fredito 

EspressoEspresso
Espresso double Espresso double 
Espresso freddoEspresso freddo

CappuccinoCappuccino
Cappuccino doubleCappuccino double
Cappuccino freddo Cappuccino freddo 

Filter coffeeFilter coffee
ΑmericanoΑmericano

BeveragesBeverages

Tea Tea 
Chocolate hot or cold Chocolate hot or cold 

Fresh orange juiceFresh orange juice
Fresh mixed juiceFresh mixed juice

(banana, apple, orange) (banana, apple, orange) 
Fresh pomegranate juice  Fresh pomegranate juice  

Coffees

Greek coffee 
Greek coffee double

Frappe
Fredito 

Espresso
Espresso double 
Espresso freddo

Cappuccino
Cappuccino double
Cappuccino freddo 

Filter coffee
Αmericano

Beverages

Tea 
Chocolate hot or cold 

Fresh orange juice
Fresh mixed juice

(banana, apple, orange) 
Fresh pomegranate juice  

Πρωινά

Φρυγανισμένο ψωμί βούτυρο και μαρμελάδα ή μέλι   2,90 €
Αυγά με μπέικον ή ζαμπόν   3,90 €
Ομελέτα με μπέικον ή ζαμπόν  3,90 €
Ομελέτα σπέσιαλ 
ζαμπόν, μπέικον, τυρί, μανιτάρια, 
κρεμμύδι και τρίχρωμες πιπεριές  6,70 €

Breakfast

Toasted bread, butter and jam or honey
Eggs with bacon or ham
Bacon or ham omelette

Special omelette
ham, bacon, cheese, mushrooms, 

onion and tricolor peppers 
 

Τοστ 

Τοστ τυρί  2,20 €
Τοστ ζαμπόν ή γαλοπούλα  2,50 €

Snacks

Grilled cheese
Grilled toast with ham or turkey  

 

νέο newFinal Price
(VAT included)

Τελική Τιμή
(με Φ.Π.Α.)

• 
οΤα κρέατά μας παρασκευάζονται από φρέσκο κρέας. Συσκευάζονται και καταψύχονται στου -40 C για να διατηρήσουν τη φρεσκάδα τους και διανέμονται κάτω από άριστες συνθήκες. The meats are prepared 

ο
from fresh meat. Packaged and frozen at -40 C to maintain their freshness and distributed under optimum conditions.

•  Οι σαλάτες μας είναι φρεσκοκομμένες για να διασφαλίσουν όλα τα θρεπτικά συστατικά. Ετοιμάζονται πάντα κατόπιν παραγγελίας. All salads are made to order and cut fresh to ensure all nutrients are 
maintained.

•  Η φέτα μας είναι Ελληνική ΠΟΠ. Our feta is PDO protected designation of origin.

•  Όλοι οι προμηθευτές μας και η μονάδες παραγωγής μας λειτουργουύν με συστήματα διασφάλισης ποιότητας HACCP. All our providers and production units operate under the HACCP quality control.

•  Η εξυπηρετησή σας θα είναι άμεση, φιλική και επαγγελματική. Άν αντιμετωπίσετε πρόβλημα με το προϊόν ή την εξυπηρέτηση παρακαλούμε ζητήστε τον υπεύθυνο. We ensure immediate, professional and 
friendly service. Should you have a question or problem please ask to speak with the manager.

•  Η ικανοποιήση σας είναι εγγυημένη. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν είστε ευχαριστημένοι με το προϊόν θα σας το αντικαταστήσουμε άμεσα. Your satisfaction is guaranteed. If for some reason you are not happy 
with your order we will replace it.

•  Είμαστε και παραμένουμε αφοσιωμένοι στην ποιότητα που σας προσφέρουμε με στόχο την απόλυτη ικανοποιησή σας. We aim to please you and are commited to offering you the highest quality.

ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΑΣ:

Μερίδα γύρο (χοιρινό ή κοτόπουλο), πίτα, 
ντομάτα, κρεμμύδι,πατάτες, τζατζίκι ή σως 
+ Φιξ (500ml) ή coca cola (500ml)
Pork or chicken gyro platter with pita,
tomato, french fries and tzatziki or sauce
+ Fix (500ml) or coca cola (500ml)
             10,60 €8,47 €                 

menu 7

Γύρο  (80γρ), μικ. πατάτες,
μικ. τζατζίκι, μικ. φέτα, μικ. ντομάτα - αγγούρι
+ αναψυκτικό της αρεσκεία σας (330ml)
Pork or chicken gyro  (80gr.), small french fries, 
small feta cheese, small tomato cucumber salad 
+ soft drink of your choice (330ml)
            9,00 € 7,18 €                 

menu 2

Δύο σουβλάκια με πίτα
κρέας της αρεσκείας σας
+ αναψυκτικό της αρεσκεία σας (330ml)
2 pita wraps with your choice of meat
and soft drink of your choice (330ml) 
          6,50 €                               

menu 1

5 καλαμάκια χοιρινά ή κοτόπουλο (5x100 γρ.)
5 Pork or chicken skewers (5x100 gr.)
             6,90 €5,56 €                 

menu 5

Μερίδα καλαμάκια χοιρινά ή κοτόπουλο (3x100γρ.) πίτα, 
ντομάτα, κρεμμύδι,πατάτες, τζατζίκι ή σως + αναψυκτικό της 

αρεσκεία σας (330ml)
Pork or chicken skewers platter with pita,
tomato, french fries and tzatziki or sauce 
+ soft drink of your choice (330ml)
              9,40 €                  7,26 €

menu 6

Μερίδα κεμπάπ (3x100γρ.)
+ Amstel (500ml)
Kebab platter  with pita,
tomato, french fries and tzatziki or sauce
+ Amstel (500ml)
                   9,70 €7,74 €                 

menu 8

Τελική Τιμή (με Φ.Π.Α.)
Final Price (VAT included)

Τελική Τιμή (με Φ.Π.Α.)
Final Price (VAT included)

Τελική Τιμή (με Φ.Π.Α.)
Final Price (VAT included)

Τελική Τιμή (με Φ.Π.Α.)
Final Price (VAT included)

Τελική Τιμή (με Φ.Π.Α.)
Final Price (VAT included)

Τελική Τιμή (με Φ.Π.Α.)
Final Price (VAT included)

ή coca cola (500ml)



Καφέδες

Ελληνικός (στο μπρίκι)  2,00 €
Ελληνικός διπλός (στο μπρίκι)                      2,80 €                 
Φραπέ  2,70 €
Φρεντίτο  4,40 €
Εσπρέσο  1,90 €
Εσπρέσο διπλός  2,80 €
Εσπρέσο φρέντο  3,00 €
Καπουτσίνο  3,00 €
Καπουτσίνο διπλός  3,90 €
Καπουτσίνο φρέντο  3,20 €
Γαλλικός  2,80 €
Aμερικάνο  2,80 €

Ροφήματα

Τσάϊ  2,60 €
Σοκολάτα ζεστή ή κρύα  4,00 €
Φυσικός χυμός πορτοκάλι  3,30 € 
Φυσικός χυμός ανάμεικτος            4,90 €
(μπανάνα, μήλο, πορτοκάλι) 
Φυσικός χυμός ρόδι               3,90 €                                              

CoffeesCoffees

Greek coffee Greek coffee 
Greek coffee doubleGreek coffee double

FrappeFrappe
Fredito Fredito 

EspressoEspresso
Espresso double Espresso double 
Espresso freddoEspresso freddo

CappuccinoCappuccino
Cappuccino doubleCappuccino double
Cappuccino freddo Cappuccino freddo 

Filter coffeeFilter coffee
ΑmericanoΑmericano

BeveragesBeverages

Tea Tea 
Chocolate hot or cold Chocolate hot or cold 

Fresh orange juiceFresh orange juice
Fresh mixed juiceFresh mixed juice

(banana, apple, orange) (banana, apple, orange) 
Fresh pomegranate juice  Fresh pomegranate juice  

Coffees

Greek coffee 
Greek coffee double

Frappe
Fredito 

Espresso
Espresso double 
Espresso freddo

Cappuccino
Cappuccino double
Cappuccino freddo 

Filter coffee
Αmericano

Beverages

Tea 
Chocolate hot or cold 

Fresh orange juice
Fresh mixed juice

(banana, apple, orange) 
Fresh pomegranate juice  

Πρωινά

Φρυγανισμένο ψωμί βούτυρο και μαρμελάδα ή μέλι   2,90 €
Αυγά με μπέικον ή ζαμπόν   3,90 €
Ομελέτα με μπέικον ή ζαμπόν  3,90 €
Ομελέτα σπέσιαλ 
ζαμπόν, μπέικον, τυρί, μανιτάρια, 
κρεμμύδι και τρίχρωμες πιπεριές  6,70 €

Breakfast

Toasted bread, butter and jam or honey
Eggs with bacon or ham
Bacon or ham omelette

Special omelette
ham, bacon, cheese, mushrooms, 

onion and tricolor peppers 
 

Τοστ 

Τοστ τυρί  2,20 €
Τοστ ζαμπόν ή γαλοπούλα  2,50 €

Snacks

Grilled cheese
Grilled toast with ham or turkey  

 

νέο newFinal Price
(VAT included)

Τελική Τιμή
(με Φ.Π.Α.)

• 
οΤα κρέατά μας παρασκευάζονται από φρέσκο κρέας. Συσκευάζονται και καταψύχονται στου -40 C για να διατηρήσουν τη φρεσκάδα τους και διανέμονται κάτω από άριστες συνθήκες. The meats are prepared 

ο
from fresh meat. Packaged and frozen at -40 C to maintain their freshness and distributed under optimum conditions.

•  Οι σαλάτες μας είναι φρεσκοκομμένες για να διασφαλίσουν όλα τα θρεπτικά συστατικά. Ετοιμάζονται πάντα κατόπιν παραγγελίας. All salads are made to order and cut fresh to ensure all nutrients are 
maintained.

•  Η φέτα μας είναι Ελληνική ΠΟΠ. Our feta is PDO protected designation of origin.

•  Όλοι οι προμηθευτές μας και η μονάδες παραγωγής μας λειτουργουύν με συστήματα διασφάλισης ποιότητας HACCP. All our providers and production units operate under the HACCP quality control.

•  Η εξυπηρετησή σας θα είναι άμεση, φιλική και επαγγελματική. Άν αντιμετωπίσετε πρόβλημα με το προϊόν ή την εξυπηρέτηση παρακαλούμε ζητήστε τον υπεύθυνο. We ensure immediate, professional and 
friendly service. Should you have a question or problem please ask to speak with the manager.

•  Η ικανοποιήση σας είναι εγγυημένη. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν είστε ευχαριστημένοι με το προϊόν θα σας το αντικαταστήσουμε άμεσα. Your satisfaction is guaranteed. If for some reason you are not happy 
with your order we will replace it.

•  Είμαστε και παραμένουμε αφοσιωμένοι στην ποιότητα που σας προσφέρουμε με στόχο την απόλυτη ικανοποιησή σας. We aim to please you and are commited to offering you the highest quality.

ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΑΣ:

Μερίδα γύρο (χοιρινό ή κοτόπουλο), πίτα, 
ντομάτα, κρεμμύδι,πατάτες, τζατζίκι ή σως 
+ Φιξ (500ml) ή coca cola (500ml)
Pork or chicken gyro platter with pita,
tomato, french fries and tzatziki or sauce
+ Fix (500ml) or coca cola (500ml)
             10,60 €8,47 €                 

menu 7

Γύρο  (80γρ), μικ. πατάτες,
μικ. τζατζίκι, μικ. φέτα, μικ. ντομάτα - αγγούρι
+ αναψυκτικό της αρεσκεία σας (330ml)
Pork or chicken gyro  (80gr.), small french fries, 
small feta cheese, small tomato cucumber salad 
+ soft drink of your choice (330ml)
            9,00 € 7,18 €                 

menu 2

Δύο σουβλάκια με πίτα
κρέας της αρεσκείας σας
+ αναψυκτικό της αρεσκεία σας (330ml)
2 pita wraps with your choice of meat
and soft drink of your choice (330ml) 
          6,50 €                               

menu 1

5 καλαμάκια χοιρινά ή κοτόπουλο (5x100 γρ.)
5 Pork or chicken skewers (5x100 gr.)
             6,90 €5,56 €                 

menu 5

Μερίδα καλαμάκια χοιρινά ή κοτόπουλο (3x100γρ.) πίτα, 
ντομάτα, κρεμμύδι,πατάτες, τζατζίκι ή σως + αναψυκτικό της 

αρεσκεία σας (330ml)
Pork or chicken skewers platter with pita,
tomato, french fries and tzatziki or sauce 
+ soft drink of your choice (330ml)
              9,40 €                  7,26 €

menu 6

Μερίδα κεμπάπ (3x100γρ.)
+ Amstel (500ml)
Kebab platter  with pita,
tomato, french fries and tzatziki or sauce
+ Amstel (500ml)
                   9,70 €7,74 €                 

menu 8

Τελική Τιμή (με Φ.Π.Α.)
Final Price (VAT included)

Τελική Τιμή (με Φ.Π.Α.)
Final Price (VAT included)

Τελική Τιμή (με Φ.Π.Α.)
Final Price (VAT included)

Τελική Τιμή (με Φ.Π.Α.)
Final Price (VAT included)

Τελική Τιμή (με Φ.Π.Α.)
Final Price (VAT included)

Τελική Τιμή (με Φ.Π.Α.)
Final Price (VAT included)

ή coca cola (500ml)



Μπύρες
Μύθος βαρέλι (μικρό ποτήρι 300ml)  2,00 €
Μύθος βαρέλι (μεγάλο ποτήρι 500ml)  3,00 €
Μύθος (κουτί 330ml)  1,60 €
Μύθος (μπουκάλι 500ml)  2,60 €
Μύθος Radler (μπουκάλι 330ml)  2,50 €
Amstel (κουτί 330ml)  2,00 €
Amstel (μπουκάλι 500ml)  2,70 €
Amstel Pilsner (μπουκάλι 500ml)  2,90 €
Amstel Radler (μπουκάλι 500ml)  2,60 €
Amstel Free (μπουκάλι 500ml) (χωρίς αλκοόλ)  2,30 €
Heineken (κουτί 330ml)  2,40 €
Heineken (μπουκάλι 500ml)   3,30 €
Φιξ (κουτί 330ml)  2,10 €
Φιξ (μπουκάλι 500ml)  2,70 €
Φιξ Dark (μπουκάλι 330ml)  3,40 €
Kaiser (κουτί 330ml)  2,60 €
Kaiser (μπουκάλι 500ml)  3,30 €
Carlsberg (μπουκάλι 500ml)  3,40 €
Pils Hellas (κουτί 330ml)  1,70 € 
Pils Hellas (μπουκάλι 550ml)        2,30 € 
Βαπ (κουτί 330ml)            1,60 € 

Κρασιά χύμα
Λευκό ή κόκκινο ποτήρι Νινιός   1,80 €
Λευκό ή Κόκκινο Νινιός (250ml)  2,20 €
Λευκό ή Κόκκινο Νινιός (500ml)  4,20 €
Λευκό ή Κόκκινο Νινιός (1000ml)  7,90 €

Κρασιά εμφιαλωμένα
Μοσχοφίλερο Μπουτάρη λευκ.(187ml)  3,60 €
Αγιοργίτικο Μπουτάρη κόκ.(187ml)  3,80 €
Μοσχοφίλερο Μπουτάρη λευκ.(750ml)  11,00 €
Αγιοργίτικο Μπουτάρη κόκ.(750ml)  11,00 €

Ρετσίνες
Μαλαματίνα (500ml)  3,60 €

Ούζο
Ποτήρι Ζέπος (70ml)  2,10 €
Ούζο Πλωμάρι (καρ. 200ml)  6,70 €
Ούζο Μίνι (καρ. 200ml  6,00 €
Ούζο 12 (καρ. 200ml)  5,60 €

Τσίπουρο
Ποτήρι Μετέωρα (70ml)  2,50 € 
Τσίπουρο Δεκαράκι (καρ. 200ml)  7,70 €
Τσίπουρο χύμα (καρ. 250ml)  4,70 €
Τσίπουρο Μπαμπατζίμ
με ή χωρίς γλυκάνισο (καρ. 200ml)  7,90 €

Πoτήρι (60ml)/ Μπουκάλι (700ml)
Ουίσκι (Famous Grouse)      6,00 €/59,50 €
Βοτκα (Finlandia)  6,00 €/59,50 €
Κονιάκ (Μεταξά 3 Αστέρων)  5,00 €/59,00 €

Beers
Mythos on tap (small  glass 300ml )
Mythos on tap (large glass 500ml)

Mythos (can 330ml) 
Mythos (bottle 500ml) 

Mythos Radler (bottle 330ml)
Amstel (can 330ml) 

Amstel (bottle 500ml) 
Amstel Pilsner (bottle 500ml) 
Amstel Radler (bottle 500ml)

Amstel Free (bottle 500ml) (non alcohol) 
Heineken (can 330ml)

Heineken (bottle 500ml) 
Fix (can 330ml) 

Fix (bottle 500ml)
Fix Dark (bottle 330ml)

Kaiser (can 330ml) 
Kaiser (bottle 500ml)  

 Carlsberg (bottle 500ml)
Pils Hellas (can 330ml)

Pils Hellas (bottle 500ml)
Vap (can 330ml)

House wines
By the glass white or red  

White or Red pitcher (250ml) 
White or Red pitcher (500ml)

White or Red pitcher (1000ml)
  

Bottled Wines
Moschofilero Boutari white (187ml) 

Agiorgitiko Boutari red (187ml)
Moschofilero Boutari white (750ml) 

Agiorgitiko Boutari red (750 ml)

Retsina
Malamatina (500ml) 

Ouzo 
Glass (70ml)

Ouzo Plomari (bottle 200ml) 
Ouzo Mini (bottle 200ml)

Ouzo 12 (bottle 200ml)

Tsipouro
By the glass (70ml)

Tsipouro Dekaraki (250ml)    
Tsipouro by the glass (250ml)

Tsipouro Baba jim with or 
without anise (bottle 200ml)

  
Glass (60ml)/Bottle (700ml)

Whiskey (Famous Grouse)
Vodka (Finlandia)

Cognac Metaxa 3 Stars

νέο new

νέο new

Final Price
(VAT included)

Τελική Τιμή
(με Φ.Π.Α.)

Ποτά                                                                                                                                                                              Drinks

νέο new

νέο new

νέο new

CrepesCrepes

Sweets Sweets 
Traditional Baklava

(paper - thin layers of pastry, nuts, and honey)(paper - thin layers of pastry, nuts, and honey)

 Yogurt with honey Yogurt with honey 

Yogurt with traditional marmeladeYogurt with traditional marmelade
(fragalino or cherry or apricot or cranberry sause ) (fragalino or cherry or apricot or cranberry sause ) 

Traditional Halva with caramelized nuts (4pc)Traditional Halva with caramelized nuts (4pc)

Seasonal FruitSeasonal Fruit

Chocolate SouffléChocolate Soufflé
(frozen)(frozen)

RefreshmentsRefreshments
Water (small 500ml)Water (small 500ml)

Water (large 1,5lt)Water (large 1,5lt)

Coca-Cola with stevia (330ml)

Coca-Cola (Zero, Light) (330ml)  

Coca-Cola (Zero, Light) (500ml)

Fanta (Orange, Lemon) (330ml)  

Fanta (Orange, Lemon) (500ml)

Sprite Sprite (330ml)

Sprite   Sprite   (500ml)

Amita Motion (330ml)Amita Motion (330ml)

Fuze black ice tea (Lemon, Peach) (330ml)Fuze black ice tea (Lemon, Peach) (330ml)

Fuze black ice tea (Lemon, Peach) (500ml)Fuze black ice tea (Lemon, Peach) (500ml)

Perrier (330ml)Perrier (330ml)

Souroti carbonated water (330ml)Souroti carbonated water (330ml)

Schweppes (330ml)

Monster (500ml)   

Crepes

Savory

(cheese, tomato, turkey, bacon)

Sweet

(chocolate, biscuits)

                                                                                               

Sweets 
Traditional Baklava

(paper - thin layers of pastry, nuts, and honey)

 Yogurt with honey 

Yogurt with traditional marmelade
(fragalino or cherry or apricot or cranberry sause ) 

Traditional Halva with caramelized nuts (4pc)

Seasonal Fruit

Chocolate Soufflé
(frozen)

Refreshments
Water (small 500ml)

Water (large 1,5lt)

Coca-Cola with stevia (330ml)

Coca-Cola (Zero, Light) (330ml) 

Coca-Cola (Zero, Light) (500ml)

Fanta (Orange, Lemon) (330ml) 

Fanta (Orange, Lemon) (500ml)

Sprite (330ml)

Sprite   (500ml)

Amita Motion (330ml)

Fuze black ice tea (Lemon, Peach) (330ml)

Fuze black ice tea (Lemon, Peach) (500ml)

Perrier (330ml)

Souroti carbonated water (330ml)

Schweppes (330ml)

Monster (500ml)  

Perrier Ανθρακούχο                 2,60 €(330ml) (330ml)                                  

Σουρωτή             1,40 €(330ml) (330ml)                                                 

Κρέπες

Αλμυρή

(τυρί, ντομάτα, γαλοπούλα, μπέικον)  6,20 €

Γλυκιά

(σοκολάτα, μπισκότο)  5,20 €

Γλυκά
Μπακλαβάς

(λεπτές στρώσεις φύλλου, καρύδια και μέλι)  3,80 € 

Γιαούρτι με μέλι  3,80 €

Γιαούρτι με παραδοσιακή μαρμελάδα
(άγρια φράουλα ή κόκκινο κράνα ή κεράσι ή βερύκοκο)  4,60 €

Παραδοσιακός χαλβάς (4 κομ.)  2,90 €

Φρούτα εποχής  3,30 €

Σουφλέ σοκολάτα  
(κατεψυγμένο)  5,00 €

Αναψυκτικά
Αύρα Nερό (500ml)  0,50 €

Αύρα Nερό (1,5lt)  1,00 €

Coca-Cola 1,60 € με stevia (330ml)   
Coca-Cola (Zero, Light) (330ml)  1,60 €

Coca-Cola (Zero, Light) (500ml)  2,00 €

Fanta (Πορτοκάλι, Λεμόνι) (330ml)  1,60 €

Fanta (Πορτοκάλι, Λεμόνι) (500ml)  2,00 €

Sprite (330ml)  1,60 €

Sprite (500ml)    2,00 €

Amita Motion (330ml)  2,10 €

Fuze παγωμένο τσάι (Λεμόνι, Ροδάκινο) (330ml)  1,90 €

Fuze παγωμένο τσάι (Λεμόνι, Ροδάκινο) (500ml)  2,50 €

Perrier Ανθρακούχο                 2,60 €(330ml)                                  

Σουρωτή             1,40 €(330ml)                                                 

Schweppes (330ml)             1,40 €                                             

Monster (500ml)  2,60 €

 

νέο νέο

νέο

new

Final Price
(VAT included)

Τελική Τιμή
(με Φ.Π.Α.)

νέο new

νέο

νέο

new

new



Μπύρες
Μύθος βαρέλι (μικρό ποτήρι 300ml)  2,00 €
Μύθος βαρέλι (μεγάλο ποτήρι 500ml)  3,00 €
Μύθος (κουτί 330ml)  1,60 €
Μύθος (μπουκάλι 500ml)  2,60 €
Μύθος Radler (μπουκάλι 330ml)  2,50 €
Amstel (κουτί 330ml)  2,00 €
Amstel (μπουκάλι 500ml)  2,70 €
Amstel Pilsner (μπουκάλι 500ml)  2,90 €
Amstel Radler (μπουκάλι 500ml)  2,60 €
Amstel Free (μπουκάλι 500ml) (χωρίς αλκοόλ)  2,30 €
Heineken (κουτί 330ml)  2,40 €
Heineken (μπουκάλι 500ml)   3,30 €
Φιξ (κουτί 330ml)  2,10 €
Φιξ (μπουκάλι 500ml)  2,70 €
Φιξ Dark (μπουκάλι 330ml)  3,40 €
Kaiser (κουτί 330ml)  2,60 €
Kaiser (μπουκάλι 500ml)  3,30 €
Carlsberg (μπουκάλι 500ml)  3,40 €
Pils Hellas (κουτί 330ml)  1,70 € 
Pils Hellas (μπουκάλι 550ml)        2,30 € 
Βαπ (κουτί 330ml)            1,60 € 

Κρασιά χύμα
Λευκό ή κόκκινο ποτήρι Νινιός   1,80 €
Λευκό ή Κόκκινο Νινιός (250ml)  2,20 €
Λευκό ή Κόκκινο Νινιός (500ml)  4,20 €
Λευκό ή Κόκκινο Νινιός (1000ml)  7,90 €

Κρασιά εμφιαλωμένα
Μοσχοφίλερο Μπουτάρη λευκ.(187ml)  3,60 €
Αγιοργίτικο Μπουτάρη κόκ.(187ml)  3,80 €
Μοσχοφίλερο Μπουτάρη λευκ.(750ml)  11,00 €
Αγιοργίτικο Μπουτάρη κόκ.(750ml)  11,00 €

Ρετσίνες
Μαλαματίνα (500ml)  3,60 €

Ούζο
Ποτήρι Ζέπος (70ml)  2,10 €
Ούζο Πλωμάρι (καρ. 200ml)  6,70 €
Ούζο Μίνι (καρ. 200ml  6,00 €
Ούζο 12 (καρ. 200ml)  5,60 €

Τσίπουρο
Ποτήρι Μετέωρα (70ml)  2,50 € 
Τσίπουρο Δεκαράκι (καρ. 200ml)  7,70 €
Τσίπουρο χύμα (καρ. 250ml)  4,70 €
Τσίπουρο Μπαμπατζίμ
με ή χωρίς γλυκάνισο (καρ. 200ml)  7,90 €

Πoτήρι (60ml)/ Μπουκάλι (700ml)
Ουίσκι (Famous Grouse)      6,00 €/59,50 €
Βοτκα (Finlandia)  6,00 €/59,50 €
Κονιάκ (Μεταξά 3 Αστέρων)  5,00 €/59,00 €

Beers
Mythos on tap (small  glass 300ml )
Mythos on tap (large glass 500ml)

Mythos (can 330ml) 
Mythos (bottle 500ml) 

Mythos Radler (bottle 330ml)
Amstel (can 330ml) 

Amstel (bottle 500ml) 
Amstel Pilsner (bottle 500ml) 
Amstel Radler (bottle 500ml)

Amstel Free (bottle 500ml) (non alcohol) 
Heineken (can 330ml)

Heineken (bottle 500ml) 
Fix (can 330ml) 

Fix (bottle 500ml)
Fix Dark (bottle 330ml)

Kaiser (can 330ml) 
Kaiser (bottle 500ml)  

 Carlsberg (bottle 500ml)
Pils Hellas (can 330ml)

Pils Hellas (bottle 500ml)
Vap (can 330ml)

House wines
By the glass white or red  

White or Red pitcher (250ml) 
White or Red pitcher (500ml)

White or Red pitcher (1000ml)
  

Bottled Wines
Moschofilero Boutari white (187ml) 

Agiorgitiko Boutari red (187ml)
Moschofilero Boutari white (750ml) 

Agiorgitiko Boutari red (750 ml)

Retsina
Malamatina (500ml) 

Ouzo 
Glass (70ml)

Ouzo Plomari (bottle 200ml) 
Ouzo Mini (bottle 200ml)

Ouzo 12 (bottle 200ml)

Tsipouro
By the glass (70ml)

Tsipouro Dekaraki (250ml)    
Tsipouro by the glass (250ml)

Tsipouro Baba jim with or 
without anise (bottle 200ml)

  
Glass (60ml)/Bottle (700ml)

Whiskey (Famous Grouse)
Vodka (Finlandia)

Cognac Metaxa 3 Stars

νέο new

νέο new

Final Price
(VAT included)

Τελική Τιμή
(με Φ.Π.Α.)

Ποτά                                                                                                                                                                              Drinks

νέο new

νέο new

νέο new

CrepesCrepes

Sweets Sweets 
Traditional Baklava

(paper - thin layers of pastry, nuts, and honey)(paper - thin layers of pastry, nuts, and honey)

 Yogurt with honey Yogurt with honey 

Yogurt with traditional marmeladeYogurt with traditional marmelade
(fragalino or cherry or apricot or cranberry sause ) (fragalino or cherry or apricot or cranberry sause ) 

Traditional Halva with caramelized nuts (4pc)Traditional Halva with caramelized nuts (4pc)

Seasonal FruitSeasonal Fruit

Chocolate SouffléChocolate Soufflé
(frozen)(frozen)

RefreshmentsRefreshments
Water (small 500ml)Water (small 500ml)

Water (large 1,5lt)Water (large 1,5lt)

Coca-Cola with stevia (330ml)

Coca-Cola (Zero, Light) (330ml)  

Coca-Cola (Zero, Light) (500ml)

Fanta (Orange, Lemon) (330ml)  

Fanta (Orange, Lemon) (500ml)

Sprite Sprite (330ml)

Sprite   Sprite   (500ml)

Amita Motion (330ml)Amita Motion (330ml)

Fuze black ice tea (Lemon, Peach) (330ml)Fuze black ice tea (Lemon, Peach) (330ml)

Fuze black ice tea (Lemon, Peach) (500ml)Fuze black ice tea (Lemon, Peach) (500ml)

Perrier (330ml)Perrier (330ml)

Souroti carbonated water (330ml)Souroti carbonated water (330ml)

Schweppes (330ml)

Monster (500ml)   

Crepes

Savory

(cheese, tomato, turkey, bacon)

Sweet

(chocolate, biscuits)

                                                                                               

Sweets 
Traditional Baklava

(paper - thin layers of pastry, nuts, and honey)

 Yogurt with honey 

Yogurt with traditional marmelade
(fragalino or cherry or apricot or cranberry sause ) 

Traditional Halva with caramelized nuts (4pc)

Seasonal Fruit

Chocolate Soufflé
(frozen)

Refreshments
Water (small 500ml)

Water (large 1,5lt)

Coca-Cola with stevia (330ml)

Coca-Cola (Zero, Light) (330ml) 

Coca-Cola (Zero, Light) (500ml)

Fanta (Orange, Lemon) (330ml) 

Fanta (Orange, Lemon) (500ml)

Sprite (330ml)

Sprite   (500ml)

Amita Motion (330ml)

Fuze black ice tea (Lemon, Peach) (330ml)

Fuze black ice tea (Lemon, Peach) (500ml)

Perrier (330ml)

Souroti carbonated water (330ml)

Schweppes (330ml)

Monster (500ml)  

Perrier Ανθρακούχο                 2,60 €(330ml) (330ml)                                  

Σουρωτή             1,40 €(330ml) (330ml)                                                 

Κρέπες

Αλμυρή

(τυρί, ντομάτα, γαλοπούλα, μπέικον)  6,20 €

Γλυκιά

(σοκολάτα, μπισκότο)  5,20 €

Γλυκά
Μπακλαβάς

(λεπτές στρώσεις φύλλου, καρύδια και μέλι)  3,80 € 

Γιαούρτι με μέλι  3,80 €

Γιαούρτι με παραδοσιακή μαρμελάδα
(άγρια φράουλα ή κόκκινο κράνα ή κεράσι ή βερύκοκο)  4,60 €

Παραδοσιακός χαλβάς (4 κομ.)  2,90 €

Φρούτα εποχής  3,30 €

Σουφλέ σοκολάτα  
(κατεψυγμένο)  5,00 €

Αναψυκτικά
Αύρα Nερό (500ml)  0,50 €

Αύρα Nερό (1,5lt)  1,00 €

Coca-Cola 1,60 € με stevia (330ml)   
Coca-Cola (Zero, Light) (330ml)  1,60 €

Coca-Cola (Zero, Light) (500ml)  2,00 €

Fanta (Πορτοκάλι, Λεμόνι) (330ml)  1,60 €

Fanta (Πορτοκάλι, Λεμόνι) (500ml)  2,00 €

Sprite (330ml)  1,60 €

Sprite (500ml)    2,00 €

Amita Motion (330ml)  2,10 €

Fuze παγωμένο τσάι (Λεμόνι, Ροδάκινο) (330ml)  1,90 €

Fuze παγωμένο τσάι (Λεμόνι, Ροδάκινο) (500ml)  2,50 €

Perrier Ανθρακούχο                 2,60 €(330ml)                                  

Σουρωτή             1,40 €(330ml)                                                 

Schweppes (330ml)             1,40 €                                             

Monster (500ml)  2,60 €
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νέο

new

Final Price
(VAT included)

Τελική Τιμή
(με Φ.Π.Α.)
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Γύρος χοιρινός
ή κοτόπουλο (80γρ.)

Pork or chicken gyro (80gr.)

Μπιφτέκι μοσχαρίσιο (80γρ.)
Beef Burger (80gr.)

Μικρή φέτα
Small feta cheese

Μικρές φρέσκες πατάτες τηγανιτές
Small french Fries (hand-cut)

Μικρή σαλάτα ανάμεικτη
Small mixed salad

Μικρή σαλάτα ντομάτα - αγγούρι
Small tomato - cucumber salad

Τέσσερα πιτάκια
Four mini pitas

Το
τεμάχιο
μόνο!!!

1€
,60

Mπριζολάκι χοιρινό(100γρ.)
Pork chop (100gr.)

Μπύρα Μύθος
(330ml)

Mythos Beer (330ml)

Μικρό τζατζίκι
ή σως Γυριστρούλα

Small tzatziki
or Gyristroula sauce

per item
only!!!


