


ΔΙΑΦΟΡΑ
ΟΥΖΟ

(ΒΑΡΒΑΓΙΑΝΝΗ / ΠΛΩΜΑΡΙ / ΜΙΝΙ)

200ml
7.00€

ΑΡΙΑΝΙ
500ml / 1Lt

4.00€ / 6.00€

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ

330ml
1.30€

330ml
1.30€

1Lt
1.20€

330ml
1.30€

250ml
1.60€

330ml
1.30€

330ml
1.30€

330ml
1.30€

330ml
1.30€

330ml
1.30€

330ml
1.30€

ΜΠΥΡΕΣ

330ml
1.60€

330ml
1.60€

330ml
1.60€

ΚΡΑΣΙ

ΛΕΥΚΟ
500ml / 1Lt

4.00€ / 8.00€

BΟΡΕΙΝΟΣ ΟΙΝΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΧΥΜΑ

ΡΟΖΕ
500ml / 1Lt

4.00€ / 8.00€



ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ (ΜΕ ΨΩΜΙ)
ΚΕΜΠΑΠ .................................................................................................................1.70€

ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ....................................................................1.70€

ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ .......................................................................................................1.70€

ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΚΟΤΟΜΠΕΪΚΟΝ ...........................................................1.70€

ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΧΟΙΡΙΝΟ ................................................................................1.70€

ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ...................................................................1.70€

ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗ ΠΙΤΑ ..................................................................................0.30€

ΠΙΤΑ ΟΛΙΚΗΣ .....................................................................................................0.50€

ΣΟΥΒΛΑΚΙΑ (ΤΥΛΙΧΤΑ)
ΠΙΤΑ ΚΕΜΠΑΠ .........................................................2.50€ 4.00€ 4.00€
ντομάτα, κρεμμύδι, τζατζίκι, πατάτες

ΠΙΤΑ ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ............2.50€ 4.00€ 4.00€
ντομάτα, μαρούλι, σως, πατάτες

ΠΙΤΑ ΣΟΥΤΖΟΥΚΙ ΑΡΜΕΝΙΚΟ ...............2.50€ 4.00€ 4.00€
ντομάτα, κρεμμύδι, πατάτες

ΠΙΤΑ ΝΤΟΝΕΡ ...........................................................2.50€ 4.00€ 4.00€
ντομάτα, κρεμμύδι, τζατζίκι, πατάτες

ΠΙΤΑ ΓΥΡΟΣ ΧΟΙΡΙΝΟΣ .................................2.50€ 4.00€ 4.00€
ντομάτα, κρεμμύδι, τζατζίκι, πατάτες

ΠΙΤΑ ΓΥΡΟΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ........................2.50€ 4.00€ 4.00€
ντομάτα, μαρούλι, σως, πατάτες

ΠΙΤΑ ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΧΟΙΡΙΝΟ ........................2.50€ 4.00€ 4.00€
ντομάτα, κρεμμύδι, τζατζίκι, πατάτες

ΠΙΤΑ ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ...........2.50€ 4.00€ 4.00€
ντομάτα, μαρούλι, σως, πατάτες

ΠΙΤΑ ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ................................................2.50€ 4.00€ 4.00€
ντομάτα, μαρούλι, μουστάρδα, πατάτες

ΠΙΤΑ ΚΟΤΟΜΠΕΪΚΟΝ ......................................2.50€ 4.00€ 4.00€
ντομάτα, μαρούλι, σως, πατάτες

ΑΡΑΒΙΚΗ ΠΙΤΑ ΦΑΛΑΦΕΛ ........................2.50€ - -
τουρσί, αγγουράκι, ντομάτα, μαρούλι και ταχίνι (ταρατούρ)

ΛΑΧΜΑΤΖΟΥΝ .........................................................3.50€ - -
ντομάτα, μαρούλι, σως, πατάτες



ΣΑΛΑΤΑ
ΦΑΛΑΦΕΛ

ΤΑΜΠΟΥΛΕ

ΣΑΒΒΑΣ
SPECIAL

ΦΑΤΟΥΣΣΑΛΑΤΑ
ΠΛΕΞΟΥΔΑ

ΣΑΒΒΑΣ
SPECIAL

ΣΑΛΑΤΑ
ΦΑΛΑΦΕΛ

ΤΑΜΠΟΥΛΕ

ΣΑΛΑΤΑ
ΠΛΕΞΟΥΔΑ

ΦΑΤΟΥΣ



ΣΑΛΑΤΕΣ
Σε όλες τις σαλάτες χρησιμοποιείται ελαιόλαδο. Όπου υπάρχει φέτα, είναι ελληνικής 
παραγωγής. Όλες οι σαλάτες μας κόβονται και φτιάχνονται από φρέσκα υλικά την 
στιγμή της παραγγελίας σας.

ΣΑΒΒΑΣ ΣΠΕΣΙΑΛ 
χαλούμι, ρόκα, μαρούλι, ραπανάκι,
αγγουράκι τουρσί, φρέσκο κρεμμύδι,
λιαστή ντομάτα .............................................................................................................9.00€

ΣΑΛΑΤΑ ΠΛΕΞΟΥΔΑ (ΤΥΡΙ) 
σπανάκι baby, ρόκα baby, καρότο slice, cranberry,
κουκουνάρι, ντοματίνια, σως vinegret, τυρί πλεξούδα,
φρέσκο κρεμμύδι .........................................................................................................8.50€

CAESAR 
ρόκα, μαρούλι, ντομάτα, ραπανάκι, αγγούρι,
παρμεζάνα, κρουτόν, κοτόπουλο, caesar, σως ..................................................8.00€

ΦΑΤΟΥΣ 
μαρούλι, κρεμμύδι, άνηθο, ντομάτα, αγγούρι,
λεπτή πίτα, dressing ροδιού ....................................................................................8.50€

ΠΑΝΔΑΙΣΙΑ 
ρόκα, ντομάτα λιαστή, παρμεζάνα,
μαρούλι, σως, μπαλσάμικο .......................................................................................7.80€

ΣΑΛΑΤΑ ΤΟΥ ΣΕΦ 
κομματάκια φαλάφελ, λάχανο, καρότο, μαρούλι, αγγουράκι,
φρέσκο κρεμμύδι, αγγουράκι τουρσί, ντομάτα, ρόκα,
ραπανάκι με dressing ταχίνι ....................................................................................8.00€

ΣΑΛΑΤΑ ΦΑΛΑΦΕΛ 
μαρούλι, ντομάτα, αγγούρι, πιπεριά,
τυρί, ζαμπόν, αβγό, σως μαγιονέζας ......................................................................8.00€

ΕΠΟΧΗΣ 
λάχανο, καρότο, μαρούλι, ελαιόλαδο ...................................................................6.50€

ΜΑΡΟΥΛΙ 
ψιλοκομμένο μαρούλι, άνιθο,
φρέσκο κρεμμυδάκι, ελαιόλαδο .............................................................................6.00€

ΝΤΑΚΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ 
κρητικό παξιμάδι, ντομάτα,
φέτα, ελαιόλαδο...........................................................................................................7.50€

ΑΓΓΟΥΡΟΝΤΟΜΑΤΑ 
ντομάτα, αγγούρι, ελαιόλαδο ..................................................................................6.00€

ΧΩΡΙΑΤΙΚΗ 
ντομάτα, αγγούρι, φέτα, ελιές,
κρεμμύδι, πράσινη πιπεριά, ελαιόλαδο .................................................................7.50€



ΚΡΥΑ ΟΡΕΚΤΙΚΑ
Χειροποίητα  |  Παρασκευάζονται καθημερινά

ΧΟΜΟΥΣ 
πουρές ρεβυθιού, ταχίνι, λάδι, λεμόνι ..................................................................4.50€

ΤΑΜΠΟΥΛΕ 
πληγούρι, ντομάτα, ψιλοκομμένος μαϊντανός, κρεμμύδι ...............................4.50€

ΦΕΤΑ 
λαδορίγανη και κάπαρη .............................................................................................3.00€

ΤΖΑΤΖΙΚΙ 
γιαούρτι, αγγούρι, σκόρδο ........................................................................................3.00€

ΣΩΣ ΣΑΒΒΑΣ 
κίτρινη μουστάρδα, γιαούρτι, αγγούρι τουρσί ...................................................3.00€

ΤΥΡΟΚΑΥΤΕΡΗ 
μικρασιάτικη συνταγή .................................................................................................4.00€

ΜΠΑΜΠΑΓΚΑΝΟΥΣ 
μελιτζανοσαλάτα με ταχίνι .......................................................................................4.00€

ΜΕΛΙΤΖΑΝΟΣΑΛΑΤΑ 
μικρασιάτικη συνταγή .................................................................................................4.00€

ΠΑΤΑΤΕΣ
TWISTER

ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ
TWISTER

ΠΑΤΑΤΑ “POP”

ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ
TWISTER

ΠΑΤΑΤΕΣ
TWISTER

ΠΑΤΑΤΑ “POP”



ΖΕΣΤΑ ΟΡΕΚΤΙΚΑ
Χειροποίητα  |  Παρασκευάζονται καθημερινά

ΠΙΤΑ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ (ΠΑΣΤΟΥΡΜΑΛΙ) 
τραγανό φύλλο κρούστας, παστουρμάς αρμένικος, κασέρι, ντομάτα .......5.50€

ΛΑΧΜΑΤΖΟΥΝ (ΚΟΜΜΕΝΟ) 
τραγανή χειροποίητη πίτα, μοσχαρίσιο κρέας,
ντομάτα, κρεμμυδάκι, πράσινη πιπεριά ................................................................2.50€

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ SPECIAL 
μελιτζάνα ψητή με ντομάτα ψητή, κρεμμύδι, πιπεριά, λάδι, ξύδι ...............4.50€

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ 
με κόκκινη σπιτική σάλτσα ντομάτας ....................................................................3.50€

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ ΓΙΑΟΥΡΤΛΟΥ 
σως γιαουρτλού και κόκκινη σάλτσα ....................................................................4.50€

ΣΑΓΑΝΑΚΙ..............................................................................................................3.50€

ΧΑΛΟΥΜΙ 
λαδορίγανη και κάπαρη .............................................................................................4.00€

ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ / ΨΗΤΕΣ / ΚΑΥΤΕΡΕΣ ..........3.50€

ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ 
McCain Fry΄n Dip ........................................................................................................2.50€

ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ 
τυρί, μπέικον ..................................................................................................................4.50€

ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ 
σάλτσα, μπέικον ............................................................................................................4.50€

ΠΑΤΑΤΑ POP 
σερβίρεται με γύρο κοτόπουλο ή γύρο χοιρινό,
ψιλοκομμένη ντοματούλα και Hellmann’s Dressing .......................................7.00€

ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΑ ΜΑΝΤΙ 
με σως γιαουρτιού, σουμάχ και κόκκινη σάλτσα ..............................................7.50€

ΠΑΤΑΤΕΣ TWISTER 
φρέσκες πατάτες ροδέλες στριφογυριστές ........................................................6.80€

ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ TWISTER 
φρέσκα κολοκυθάκια ροδέλες στριφογυριστές ................................................6.80€

ΛΑΧΜΑΤΖΟΥΝ ΠΙΤΑ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ
(ΠΑΣΤΟΥΡΜΑΛΙ)

ΛΑΧΜΑΤΖΟΥΝ ΠΙΤΑ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ
(ΠΑΣΤΟΥΡΜΑΛΙ)



ΝΤΟΝΕΡ ΜΕΡΙΔΑΝΤΟΝΕΡ ΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑΟΥΡΤΛΟΥ
ΚΕΜΠΑΠ

ΓΙΑΟΥΡΤΛΟΥ
ΚΕΜΠΑΠ

ΚΕΜΠΑΠ
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ

ΚΕΜΠΑΠ
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ

ΓΥΡΟΣ
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ

ΓΥΡΟΣ
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ

ΓΙΑΟΥΡΤΛΟΥ
ΑΝΑΜΙΚΤΟ

ΓΙΑΟΥΡΤΛΟΥ
ΑΝΑΜΙΚΤΟ

ΠΙΑΤΑ ΤΗΣ ΩΡΑΣ
Χειροποίητα  |  Παρασκευάζονται καθημερινά

ΚΕΜΠΑΠ ΣΑΒΒΑΣ 
πίτα, ψητή ντομάτα, κρεμμύδι, τζατζίκι, πατάτες
μικρό / μεγάλο 4 τεμ. ..............................................................................7.80€ / 8.80€

ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΣΑΒΒΑΣ
πίτα, ψητή ντομάτα, μαρούλι, σως, πατάτες
μικρό / μεγάλο 4 τεμ. ..............................................................................7.80€ / 8.80€

ΓΙΑΟΥΡΤΛΟΥ ΝΤΟΝΕΡ 
πίτα, γιαούρτι, σάλτσα ................................................................................................9.00€

ΓΙΑΟΥΡΤΛΟΥ ΚΕΜΠΑΠ 4 τεμ. 
χειροποίητη πίτα, γιαούρτι, σπιτική σάλτσα ντομάτας ....................................9.00€

ΓΙΑΟΥΡΤΛΟΥ ΑΝΑΜΙΚΤΟ 
2 κεμπάπ, σουτζούκι, παστουρμάς, κόκκινη σάλτσα & πίτα ..................... 10.00€

ΓΙΑΟΥΡΤΛΟΥ ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ 4 τεμ. 
χειροποίητη πίτα, γιαούρτι, σπιτική σάλτσα ντομάτας ....................................9.00€

ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΧΟΙΡΙΝΟ 4 τεμ. 
πίτα, ψητή ντομάτα, κρεμμύδι, τζατζίκι, πατάτες ..............................................8.80€

ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ 4 τεμ. 
πίτα, ψητή ντομάτα, μαρούλι, σως, πατάτες ......................................................8.80€

ΝΤΟΝΕΡ 
μοσχαρίσιο κρέας με κόκκινη σάλτσα ντομάτας,
ψητή ντομάτα, τζατζίκι, πατάτες .............................................................................8.80€

ΓΥΡΟΣ ΧΟΙΡΙΝΟΣ 
πίτα, ψητή ντομάτα, κρεμμύδι, τζατζίκι, πατάτες ..............................................8.80€

ΓΥΡΟΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ 
πίτα, ψητή ντομάτα, μαρούλι, σως, πατάτες ......................................................8.80€

ΣΟΥΤΖΟΥΚΙ ΑΡΜΕΝΙΚΟ 
ψητή ντομάτα, κρεμμυδάκι .......................................................................................7.00€



ΚΟΤΟΜΠΕΪΚΟΝ 
ψητή ντομάτα, πατάτες, μαρούλι, σως, 3 τεμάχια ............................................8.50€

ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ (2 τεμ.) 
μουστάρδα, πατάτες, μαρούλι .................................................................................7.50€

ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΣΧΑΡΑΣ 
με πατάτες ......................................................................................................................8.00€

ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΓΕΜΙΣΤΟ 
γέμιση με τυρί τριμμένο γκούντα, πατάτες .........................................................8.50€

ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΑΝΑΤΟΛΙΤΙΚΟ 
με τυρί, παστουρμά αρμένικο και πατάτες ..........................................................9.50€

ΣΟΥΒΛΑΚΙ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 
με πατάτες & πίτα .................................................................................................... 12.00€

ΦΙΛΕΤΟ ΧΟΙΡΙΝΟ (ΨΑΡΟΝΕΦΡΙ) 
πατάτες, ψητή ντομάτα, ρόκα ..................................................................................9.50€

ΣΟΥΒΛΑΚΙ ΟΡΙΕΝΤΑΛ (ΨΑΡΟΝΕΦΡΙ) 
κρεμμυδάκια ψητά, ντομάτα ψητή, πράσινη ψητή πιπεριά, πατάτες ..... 10.00€

ΦΙΛΕΤΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ 
ντομάτα ψητή, πατάτες, μαρούλι, σως .................................................................8.00€

ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΣΑΒΒΑΣ 
4 είδη κρεάτων με ψητή ντομάτα, κόκκινη σάλτσα,
κρεμμύδι και πατάτες 2 / 3 / 4 ατόμων ............... 18.00€ / 27.00€ / 36.00€

ΑΝΑΜΙΚΤΟ ΣΑΒΒΑΣ 
4 είδη κρεάτων με ψητή ντομάτα, κόκκινη σάλτσα,
κρεμμύδι και πατάτες / ΑΤΟΜΙΚΟ ..................................................................... 10.00€

ΜΠΡΙΖΟΛΑΚΙΑ ΧΟΙΡΙΝΑ 
χωρίς κόκκαλο, συνοδεύεται με πατάτες τηγανητές / ΜΕΡΙΔΑ ..................8.00€

ΠΙΑΤΕΛΑ ΦΑΛΑΦΕΛ 
5 τεμ. ή 10 τεμ. φαλάφελ, μπαμπαγκανούς, χόμους,
ταραρτούρ, πατάτες, πίτες αραβικές μικρό / μεγάλο ............ 10.00€ / 20.00€

ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΑ
ΜΑΝΤΙ

ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΑ
ΜΑΝΤΙ

ΣΟΥΒΛΑΚΙ
ΟΡΙΕΝΤΑΛ
ΣΟΥΒΛΑΚΙ
ΟΡΙΕΝΤΑΛ

ΑΝΑΜΙΚΤΟ
ΣΑΒΒΑΣ 4 ΑΤΟΜΩΝ

ΑΝΑΜΙΚΤΟ
ΣΑΒΒΑΣ 4 ΑΤΟΜΩΝ

ΜΠΡΙΖΟΛΑΚΙΑ
ΛΑΙΜΟΥ

ΜΠΡΙΖΟΛΑΚΙΑ
ΛΑΙΜΟΥ

ΦΙΛΕΤΟ
ΧΟΙΡΙΝΟ

ΠΙΑΤΕΛΑ
ΦΑΛΑΦΕΛ

ΦΙΛΕΤΟ
ΧΟΙΡΙΝΟ

ΠΙΑΤΕΛΑ
ΦΑΛΑΦΕΛ



ΜΠΑΚΛΑΒΑΣ

ΜΠΑΚΛΑΒΑΣΜΠΑΚΛΑΒΑΣ

EKMEK ΚΑΤΑΪΦΙEKMEK ΚΑΤΑΪΦΙ

CHEESECAKECHEESECAKE

BANOFFEEBANOFFEE

ΣΟΥΦΛΕ
ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ

ΣΟΥΦΛΕ
ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ






