menu
Ρήγα Φεραίου

1 καταστήμα Ρήγα Φεραίου 139.
2610 221200
2 κατάστημα Παραλιακή οδός Βραχνεϊκων.
2610 318888

Σαλάτες

Μικρή

Μεγάλη

4.80

6.90

(Γαλλική ανάμεικτη σαλάτα με mozzarella bocconcini,κουκουνάρι,μήλο,τομάτινια,
χοιρινό προσούτο,λευκό σουσάμι μαριναρισμένα με vinaigrette βατόμουρο) 4.90

7.20

ΧΟΙΡΟΠΟΙΗΤΟ
(Μix λαχανικών,γύρο κοτόπουλο,μπέικον,
τοματίνια,κρουτόνς,τριμμένη παρμεζάνα,sauce Χοιροποίητο)
NOTO

POSITANO
(Τοματίνια με αρωματισμένο ελαιόλαδο, πολτός φρέσκου βασιλικού,
mozzarella bocconcini, χοιρινό προσούτο & vinaigrette από
καραμελωμένο βαλσάμικο)

5.50

7.90

4.90

7.50

SPINACH ΜΕ ΨΗΤΟ ΤΥΡΙ ΒΕΡΜΙΟΥ
(Σπανάκι baby με φύλλα παντζαριού,Γαλλική σαλάτα,μανιτάρια,
τοματίνια,ψητό τυρί Βερμίου στη σχάρα,θρυμματισμένα καρύδια,
vinaigrette από καραμελωμένο βαλσάμικο)
ITALIEN
(Μix λαχανικών,ρόκα,τοματίνια,κουκουνάρι,μανιτάρια,τριμμένη
παρμεζάνα,χοιρινό προσούτο & vinaigrette από καραμελωμένο βαλσάμικο)

4.90

6.90

-

7.50

ΤΑΛΑΓΑΝΙ
(Μix λαχανικών,ψητό τυρί ταλαγάνι στη σχάρα,θρυμματισμένα
καρύδια,σταφίδες,τοματίνια, μπέικον & vinaigrette Honey Mustard)

Σαλάτες
Μικρή
ΧΑΛΟΥΜΙ ΜΕ ΨΑΡΟΝΕΦΡΙ ΚΑΠΝΙΣΤΟ
(Μix λαχανικών με ψητό τυρί χαλούμι στη σχάρα,καπνιστό ψαρονέφρι
σε ξύλο οξιάς,τοματίνια,μανιτάρια,
μαύρο σουσάμι,λιαστή τομάτα & vinaigrette από καραμελωμένο βαλσάμικο) 4.90
ΜΑΝΟΥΡΙ
(Μix λαχανικών,ψητό τυρί μανούρι στη σχάρα,μανιτάρια,
θρυμματισμένα καρύδια,τοματίνια,βαλσάμικο
& vinaigrette ροδιού)

Μεγάλη

7.80

4.80

6.90

(Mix λαχανικών,γύρο χοιρινό,μπέικον,τοματίνια,ζυμαράκι
καλαμποκιού,καπνιστή πάπρικα,τριμμένη παρμεζάνα & pink sauce)

4.80

6.90

ΒΑΥΑΡΙΑΣ
(Μix λαχανικών,χωριάτικο λουκάνικο,κρουτόνς
μπέικον,τοματίνια,τριμμένη παρμεζάνα & sauce από μαγιονέζα
αρωματισμένη με μπαχαρικά)

4.50

6.90

4.80

6.90

(Κρίθινα παξιμάδια λαδιού,τριμμένη τομάτα με μυρωδικά,
κρεμμύδι,αγγούρι,ελιές,ελαιόλαδο & τοπική φέτα)

4.80

6.90

EΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ
(Τομάτα,αγγούρι,πιπεριά πράσινη,κρεμμύδι
ελιές,ελαιόλαδο & τοπική φέτα)

4.80

6.90

3.50

4.90

ΧΟΙΡΙΝΟ

CAESAR’S
(Μix λαχανικών,φιλετάκια κοτόπουλο,κρουτόνς
τοματίνια,μπέικον,τριμμένη παρμεζάνα & Caesar’s sauce )
ΚΡΗΤΙΚΗ

ΕΠΟΧΗΣ
(Μαρούλι ή λάχανο-καρότο με κρεμμυδάκι φρέσκο,
άνηθο, ελιές, ελαιόλαδο)

Αλοιφές

Τζατζίκι μερίδα.......................................................................................................................................................3.00
Τυροκαυτερή μερίδα ............................................................................................................................................3.50

Oρεκτικά

Κεφτεδάκια
τηγανητά
με πατάτες και deep sauce
Ποικιλία
λουκάνικα
χοιρινά
πικάντικης σάλτσας
τομάτας
με μυρωδικά................................................................................................4.90
(Λουκάνικο
xωριάτικο
του καπνού
BBQ, λουκάνικο
Ποικιλία
λουκάνικα
χοιρινά
πεπερόνι παραδοσιακό πικάντικο,λουκάνικο γεμιστό με γραβιέρα..........................................5.90
(Λουκάνικο
καπνού BBQ,
λουκάνικο
Τυροπιτάκια xωριάτικο
στη φριτέζατου
με χωριάτικο
φύλλο
(4 τεμ.).........................................................................4.40
πεπερόνι παραδοσιακό πικάντικο,λουκάνικο γεμιστό με γραβιέρα..........................................5.90
Φλογέρες με ζαμπόν μπούτι Fοuantre και τυρί cheddar (4 τεμ.)....................................................4.40
Τυροπιτάκια στη φριτέζα με χωριάτικο φύλλο (4 τεμ.).........................................................................4.40
Brioche με τυρί κρέμα & γαλοπούλα (4 τεμ.)............................................................................................4.40
Φλογέρες με ζαμπόν μπούτι Fοuantre και τυρί cheddar (4 τεμ.)....................................................4.40
Κοτομπουκιές πανέ με chicken sauce & πατάτες (10 τεμ.)........................................................................6.50
Brioche με
τυρί κρέμα
& γαλοπούλα
(4 τεμ.)............................................................................................4.40
Πιπεριές
γεμιστές
στο φούρνο
με κεφαλοτύρι
& μπέικον (4 τεμ.).....................................................4.40
Κοτομπουκιές
πανέ
με
chicken
sauce
&
πατάτες
(10 τεμ.)........................................................................6.50
Spring rolls (4 τεμ.)
Πιπεριές
γεμιστές
στο φούρνο
κεφαλοτύρι & μπέικον (4 τεμ.).....................................................4.40
(Με
λαχανικά
& γλυκόξινη
sauceμεπορτοκαλιού)..........................................................................................4.20
Spring
rolls (4 τεμ.) με sauce γιαουρτιού (5 τεμ.).....................................................................................4.40
Κολοκυθοκεφτέδες
(Με
λαχανικά & γλυκόξινη
sauce πορτοκαλιού)..........................................................................................4.20
Τοματοκεφτέδες
με τυροκαυτερή
(5 τεμ.)...................................................................................................4.40
Κολοκυθοκεφτέδες με sauce γιαουρτιού (5 τεμ.).....................................................................................4.40
Φαλάφελ με πικάντικη σάλτσα τομάτας (5 τεμ.)......................................................................................4.40
Τοματοκεφτέδες με τυροκαυτερή (5 τεμ.)...................................................................................................4.40
Κεφαλοτύρι σαγανάκι..........................................................................................................................................3.90
Φαλάφελ με πικάντικη σάλτσα τομάτας (5 τεμ.)......................................................................................4.40
Ταλαγάνι στη σχάρα...........................................................................................................................................4.90
Κεφαλοτύρι σαγανάκι..........................................................................................................................................3.90
Χαλούμι στη σχάρα..............................................................................................................................................4.90
Ταλαγάνι στη σχάρα...........................................................................................................................................4.90
Φέτα με λάδι,ρίγανη & ελιές.............................................................................................................................3.00
Χαλούμι στη σχάρα..............................................................................................................................................4.90
Ψωμί μερίδα..............................................................................................................................................................0.70
Φέτα με λάδι, ρίγανη & ελιές............................................................................................................................3.00
Ζυμαράκια στη σχάρα.........................................................................................................................................0.50
Ψωμί μερίδα..............................................................................................................................................................0.70
Ζυμαράκια στη σχάρα.........................................................................................................................................0.50

Πατάτες
Πατάτες

Πατάτες τηγανιτές................................................................................................................................................3.00
Πατάτες τηγανιτές................................................................................................................................................3.00
Πατάτες a la creme με τριμμένη παρμεζάνα & μπέικον.........................................................................4.50
Πατάτες a la creme με τριμμένη παρμεζάνα & μπέικον.........................................................................4.50
Πατάτες με τριμμένη παρμεζάνα.....................................................................................................................4.20
Πατάτες με τριμμένη παρμεζάνα.....................................................................................................................4.20
Πατάτες με κίτρινη sauce & τριμμένη παρμεζάνα....................................................................................4.20
Πατάτες με κίτρινη sauce & τριμμένη παρμεζάνα....................................................................................4.20
Πατάτες με cheddar & μπέικον..........................................................................................................................4.20
Πατάτες με cheddar & μπέικον..........................................................................................................................4.20
Πατάτες με BBQ sauce & μπέικον....................................................................................................................4.20
Πατάτες με BBQ sauce & μπέικον....................................................................................................................4.20

Μερίδες-ψητά στη σχάρα
* Όλα τα ψητά σερβίρονται με ζυμαράκι, πατάτες, τομάτα, κρεμμύδι & sauce της επιλογής σας

Γύρος χοιρινός μερίδα.......................................................................................................................................7.90
Γύρος κοτόπουλο μερίδα..................................................................................................................................7.90
Γύρος ανάμεικτος μερίδα..................................................................................................................................7.90
Πίτα Ξαπλωτή
Με γύρο της επιλογής σας (χοιρινό ή κοτόπουλο)
edam,πατάτες,τομάτα,κρεμμύδι,μαρούλι & sauce της επιλογής σας.....................................................6.90
Χοιρινά μπριζολάκια minion..............................................................................................................................7.60
Xoιρινά πανσετάκια..............................................................................................................................................7.60
Φιλέτο κοτόπουλο σχάρας................................................................................................................................7.60
Σνίτσελ κοτόπουλο (σερβίρεται με πατάτες τηγανιτές & Aioli sauce)...............................................7.20
Σνίτσελ κοτόπουλο a la creme με μπέικον & παρμεζάνα(σερβίρεται με πατάτες τηγανιτές)...............7.90
Σνίτσελ κοτόπουλο γεμιστό (Cordon Bleu) με gouda & ζαμπόν μπούτι fouantre....................7.90
Μπιφτέκι κοτόπουλο (3 τεμ.)...............................................................................................................................7.20
Μπιφτέκι κοτόπουλο γεμιστό με κρέμα τυριού (3 τεμ.)..........................................................................7.70
Μπιφτέκι μόσχου (3 τεμ.)..................................................................................................................................7.20
Μπιφτέκι μόσχου γεμιστό με φέτα και πιπεριά Φλωρίνης (3 τεμ.)...................................................7.70

Sauces επιλογής!..
Chicken sauce Pink sauce Μαγιονέζα Αioli χοιροποίητο Sauce γιαουρτιού
American B.B.Q sauce Τυροκαυτερή Πικάντικη σάλτσα τομάτας με μυρωδικά
Pickle sauce Τζατζίκι Chutney πιπεριάς Λεμονάτη σάλτσα
*Όλες οι extra dip sauces έχουν χρέωση 1 ευρώ.

Ποικιλίες

Ποικιλία μπιφτέκια..................................................................................................................................................7.90
Ποικιλία κρεατικών δύο (2) ατόμων...........................................................................................................20.00
Ποικιλία κρεατικών & ορεκτικών................................................................................................................26.00

Χειροποίητο σουβλάκι
Xoιρινό σουβλάκι χειροποίητο (πανσέτα)...................................................................................................1.70
Κοτόπουλο σουβλάκι χειροποίητο (φιλέτο στήθος)................................................................................1.80
Koτομπέικον σουβλάκι χειροποίητο (φιλέτο στήθος).............................................................................1.90
Κεμπάπ σουβλάκι χειροποίητο...........................................................................................................................1.70
Μπιφτεκάκι Θεσσαλονίκης σουβλάκι χειροποίητο...................................................................................1.70
Λουκάνικο σουβλάκι του καπνού χωριάτικο.............................................................................................1.60
Λουκάνικο σουβλάκι πεπερόνε παραδοσιακό πικάντικο.......................................................................1.80
Λουκάνικο σουβλάκι γεμιστό με γραβιέρα.................................................................................................2.00

Μερίδες σουβλάκια

* Όλες οι μερίδες σουβλάκια σερβίρονται με ζυμαράκι, πατάτες, τομάτα, κρεμμύδι & sauce της επιλογής σας

Μερίδα σουβλάκια χοιρινά (3 τεμ.)................................................................................................................6.80
Μερίδα σουβλάκια κοτόπουλο (3 τεμ.).........................................................................................................7.00
Μερίδα σουβλάκια κεμπάπ (3 τεμ.)..................................................................................................................6.90
Μερίδα μπιφτεκάκι Θεσσαλονίκης (3 τεμ.)..................................................................................................6.90
Μερίδα κοτομπέικον (3 τεμ.).............................................................................................................................7.90
Ποικιλία Σουβλάκια........................................................................................................................7.90
(Χοιρινό σουβλάκι,κοτόπουλο σουβλάκι,κοτομπέικον,λουκάνικο του καπνού,
πατάτες,τομάτα,κρεμμύδι,ζυμαράκι & sauce της επιλογής σας)

Sauces επιλογής!..
Chicken sauce Pink sauce Μαγιονέζα Αioli χοιροποίητο Sauce γιαουρτιού
American B.B.Q sauce Τυροκαυτερή Πικάντικη σάλτσα τομάτας με μυρωδικά
Λεμονάτη σάλτσα
Pickle sauce Τζατζίκι Chutney πιπεριάς

* Όλες οι extra dip sauces έχουν χρέωση 1 ευρώ.

Πίτες Τυλιχτές
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ-ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ- ΟΛΙΚΗΣ- ΤΟΡΤΙΓΙΑ
ΠΙΤΑ ΓΥΡΟ ΧΟΙΡΙΝΟ.......................................................................................................................................2.50
(Πατάτες,τομάτα,κρεμμύδι,τζατζίκι,πάπρικα)
ΠΙΤΑ ΣΟΥΒΛΑΚΙ ΧΟΙΡΙΝΟ............................................................................................................................2.50
(Πατάτες,τομάτα,κρεμμύδι,τζατζίκι,πάπρικα)
ΠΙΤΑ ΓΥΡΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ.............................................................................................................................2.50
(Πατάτες,τομάτα,κρεμμύδι,sauce μουστάρδας)
ΠΙΤΑ ΣΟΥΒΛΑΚΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ (ΦΙΛΕΤΟ ΣΤΗΘΟΣ)........................................................................2.50
(Πατάτες,τομάτα,κρεμμύδι,sauce μουστάρδας)
ΠΙΤΑ ΚΕΦΤΕΔΑΚΙΑ.............................................................................................................................................2.80
(Κεφτεδάκια,πατάτες,τομάτα,κρεμμύδι,sauce γιαουρτιού & πικάντικη σάλτσα τομάτας)
ΠΙΤΑ ΚΟΤΟΜΠΕΙΚΟΝ.......................................................................................................................................2.90
(Πατάτες,τυρί edam,τομάτα,κρεμμύδι,sauce μουστάρδας)
ΠΙΤΑ ΚΕΜΠΑΠ......................................................................................................................................................2.80
(Πατάτες,τομάτα,κρεμμύδι,sauce γιαουρτιού)
ΠΙΤΑ ΜΠΙΦΤΕΚΑΚΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.........................................................................................................2.80
(Πατάτες,τυρί edam,τομάτα,μπέικον,πικάντικη σάλτσα τομάτας)
ΠΙΤΑ ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ .................................................................................................................2.70
(Πατάτες,τομάτα,μαρούλι & λεμονάτη σάλτσα)
ΠΙΤΑ ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΓΕΜΙΣΤΟ ΜΕ ΚΡΕΜΑ ΤΥΡΙΟΥ.....................................................2.90
(Πατάτες,τομάτα,κρεμμύδι,sauce μουστάρδας)
ΠΙΤΑ ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΜΟΣΧΑΡΙ............................................................................................................................2.70
(Πατάτες,τομάτα,κρεμμύδι,πάπρικα & λεμονάτη σάλτσα)
ΠΙΤΑ ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΜΟΣΧΟΥ ΓΕΜΙΣΤΟ ΜΕ ΦΕΤΑ & ΠΙΠΕΡΙΑ ΦΛΩΡΙΝΗΣ.....................................2.90
(Πατάτες,τομάτα,κρεμμύδι,πάπρικα & sauce γιαουρτιού)
ΠΙΤΑ ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ ΤΟΥ ΚΑΠΝΟΥ ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ.....................................................................................2.70
(Πατάτες,τυρί edam,τομάτα,μπέικον, ΒΒQ sauce)
ΠΙΤΑ ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ ΠΕΠΕΡΟΝΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚO ΠΙΚΑΝΤΙΚΟ.........................................................2.80
(πατάτες,τομάτα,κρεμμύδι & καυτερή σάλτσα πιπεριάς)
ΠΙΤΑ ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ ΓΕΜΙΣΤΟ ΜΕ ΓΡΑΒΙΕΡΑ............................................................................................2.90
(Πατάτες,τομάτα,κρεμμύδι & λεμονάτη σάλτσα)
ΠΙΤΑ ΜΕ ΚΟΤΟΜΠΟΥΚΙΕΣ.............................................................................................................................2.90
(Πατάτες,τομάτα,τυρί edam,μαρούλι,Pink sauce)

BEEF Βurgers
* Όλα τα burgers σερβίρονται με πατάτες deepers & dip sauce

BEEF KING BURGER “ΧΟΙΡΟΠΟΙΗΤΟ”
(Μπιφτέκι μόσχου δυόροφο με Γαλλική σαλάτα,τομάτα,καραμελωμένο κρεμμύδι,
διπλό cheddar,διπλό μπέικον,μαγιονέζα & Pink sauce).............................................................6.60
VEGAS BURGER
(Μπιφτέκι μόσχου με Γαλλική σαλάτα ,τομάτα,διπλό τυρί cheddar,
διπλό μπέικον,μαγιονέζα και sauce Vegas).................................................................................................5.70
BBQ BURGER
(Μπιφτέκι μόσχου με Γαλλική σαλάτα,τομάτα
καραμελωμένο κρεμμύδι,μπέικον,διπλό τυρί cheddar, & Αmerican BBQ sauce)......................5.50
AMERICANO BURGER
(Μπιφτέκι μόσχου με Γαλλική σαλάτα,τομάτα,μπέικον,διπλό τυρί cheddar,
Pickle sauce & κέτσαπ).........................................................................................................................................5.50
CHEDDAR BACON BURGER
..........5.50
(Μπιφτέκι μόσχου με Γαλλική σαλάτα,διπλό μπέικον,διπλό τυρί cheddar & Mayo sauce)
BEEF & CHEESE BURGER
(Μπιφτέκι μόσχου με Γαλλική σαλάτα,τομάτα,μπέικον,διπλό τυρί cheddar,
σάλτσα πικάντικης τομάτας)...............................................................................................................................5.50
HOT BEEF BURGER
(Μπιφτέκι μόσχου με Γαλλική σαλάτα,τομάτα,μπέικον,
διπλό τυρί cheddar & καυτερή σάλτσα πιπεριάς).........................................................................5.50
CHEESEBURGER
....................4.80
(Μπιφτέκι μόσχου με Γαλλική σαλάτα,τυρί edam,κέτσαπ,μουστάρδα & Pickle sauce)

CHICKEN
* Όλα τα burgers σερβίρονται με πατάτες deepers & dip sauce

Βurgers

CHICKEN KING ΒURGER “ΧΟΙΡΟΠΟΙΗΤΟ”
(Δυόροφο πανέ κοτόπουλο με Γαλλική σαλάτα,τομάτα, διπλό τυρί cheddar,
διπλό μπέικον,τριμμένη παρμεζάνα & Aioli sauce)...................................................................................6.60
VEGAS CHICKEN BURGER
(Πανέ κοτόπουλο με Γαλλική σαλάτα ,διπλό cheddar,διπλό μπέικον,
καραμελωμένο κρεμμύδι,τομάτα,μαγιονέζα,παρμεζάνα & sauces Vegas).......................................5.70
CHICK N’ CRISP BURGER
(Πανέ κοτόπουλο με Γαλλική σαλάτα,τομάτα,μαγιονέζα
τυρί cheddar,μπέικον & Chicken sauce).........................................................................................................5.50
CHICKΕΝ ΒΑCON BURGER
(πανέ κοτόπουλο με Γαλλική σαλάτα,τυρί cheddar,διπλό μπέικον
μαγιονέζα & Pink sauce).....................................................................................................................................5.50
CHICKEN ΒURGER
(Μπιφτέκι κοτόπουλο με Γαλλική σαλάτα, τυρι cheddar,μπέικον,τομάτα,Caesar’s sauce)..........5.50

CHICKEN

Diamond

*Γεμιστό κοτόπουλο πανέ Cordon bleu με τυρί Gouda & Ζαμπόν Μπούτι Fouantre

CHICKEN KING ΒURGER “ΧΟΙΡΟΠΟΙΗΤΟ” DIAMOND
(Δυόροφο πανέ κοτόπουλο Cordon bleu με Γαλλική σαλάτα, τομάτα, διπλό τυρί cheddar,
διπλό μπέικον,τριμμένη παρμεζάνα & Αioli sauce)..................................................................................8.60
VEGAS CHICKEN BURGER DIAMOND
(Πανέ κοτόπουλο Cordon bleu με Γαλλική σαλάτα,τομάτα, διπλό τυρί cheddar,διπλό μπέικον,
καραμελωμένο κρεμμύδι,μαγιονέζα,παρμεζάνα & sauce Vegas).......................................................6.70
CHICK N’ CRISP BURGER DIAMOND
(Πανέ κοτόπουλο Cordon bleu με Γαλλικη σαλάτα,τομάτα,μαγιονέζα
τυρί cheddar,μπέικον & Chicken sauce)..........................................................................................................6.50
CHICKΕΝ ΒΑCON BURGER DIAMOND
(Πανέ κοτόπουλο Cordon bleu με Γαλλική σαλάτα,τυρί cheddar,διπλό μπέικον
μαγιονέζα & Pink sauce).....................................................................................................................................6.50

Μπουροσωλήνας
ΜΠΟΥΡΟΣΩΛΗΝΑΣ “ΧΟΙΡΟΠΟΙΗΤΟ”........................................................................................................5.40
(Γύρος χοιρινός με αγγουροτομάτα,κρεμμύδι αρωματισμένο
με μαϊντανό,μαρούλι,πατάτες & sauce γιαουρτιού)
ΜΠΟΥΡΟΣΩΛΗΝΑΣ “ΑΛΑΝΙΑΡΗΣ”...............................................................................................................5.40
(Γύρος κοτόπουλο με αγγουροτομάτα,καρότο,μαρούλι
πατάτες & sauce μουστάρδας)
ΜΠΟΥΡΟΣΩΛΗΝΑΣ “ΜΠΕΡΔΕΜΕΝΟΣ”........................................................................................................5.40
(Γύρος ανάμεικτος με μαρούλι,τομάτα,πατάτες & αγγουρομαγιονέζα)
ΜΠΟΥΡΟΣΩΛΗΝΑΣ “ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΚΟΣ”....................................................................................................5.50
(Διπλό κεμπάπ με μαρούλι,τομάτα,κρεμμύδι αρωματισμένο με μαϊντανό,
γιαούρτι,πατάτες & σάλτσα πικάντικης τομάτας)
ΜΠΟΥΡΟΣΩΛΗΝΑΣ “ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ”......................................................................................................5.50
(Διπλό μπιφτεκάκι Θεσσαλονίκης με διπλό τυρί edam,μπέικον,
μαρούλι,πατάτες & τυροκαυτερή)
ΜΠΟΥΡΟΣΩΛΗΝΑΣ “ΧΩΡΙΑΤΙΚΟΣ”..............................................................................................................5.50
(Διπλό λουκάνικο του καπνού χωριάτικο,διπλό τυρί edam,μπέικον,
τομάτα,μαρούλι,κρεμμύδι αρωματισμένο με μαϊντανό,πατάτες & τζατζίκι)
ΜΠΟΥΡΟΣΩΛΗΝΑΣ “ΠΕΠΕΡΟΝΙ”...................................................................................................................5.50
(Διπλό παραδοσιακό λουκάνικο πεπερόνε,πατάτες,τομάτα,
κρεμμύδι αρωματισμένο με μαϊντανό & καυτερή σάλτσα πιπεριάς)
ΜΠΟΥΡΟΣΩΛΗΝΑΣ “ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ”..........................................................................................................5.80
(Λουκάνικο γεμιστό με γραβιέρα,μαρούλι,κρεμμύδι αρωματισμένο με μαϊντανό,
τομάτα,αγγούρι,πατάτες & λεμονάτη σάλτσα)
ΜΠΟΥΡΟΣΩΛΗΝΑΣ “ΚΟΤΟΜΠΟΥΚΙΕΣ” (6 τεμ,)...................................................................................5.50
(Κοτομπουκιές,πατάτες,τομάτα,τυρί edam,μαρούλι,Pink sauce)
ΜΠΟΥΡΟΣΩΛΗΝΑΣ “ΑΡΑΒΙΚΟΣ”...................................................................................................................5.30
(Φαλάφελ, αγγουροτομάτα,κρεμμύδι αρωματισμένο με μαϊντανό,
μαρούλι,πατάτες & sauce γιαουρτιού)

Πιτόψωμο Θεσσαλονίκης
ΠΙΤΟΨΩΜΟ ΓΥΡΟ ΧΟΙΡΙΝΟ..........................................................................................................................5.20
(Γύρο χοιρινό,πατάτες,τυρί edam,τομάτα,κρεμμύδι,τζατζίκι)
ΠΙΤΟΨΩΜΟ ΓΥΡΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ................................................................................................................5.20
(Γύρο κοτόπουλο,πατάτες,τυρί edam,τομάτα,κρεμμύδι & sauce μουστάρδας)
ΠΙΤΟΨΩΜΟ ΚΕΜΠΑΠ........................................................................................................................................5.20
(Κεμπάπ,πατάτες,τυρί edam,τομάτα,κρεμμύδι & sauce γιαουρτιού)
ΠΙΤΟΨΩΜΟ ΜΠΙΦΤΕΚΑΚΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ..........................................................................................5.20
(Μπιφτεκάκι Θεσσαλονίκης,πατάτες,τυρί edam,τομάτα,μπέικον,πικάντικη σάλτσα)
ΠΙΤΟΨΩΜΟ ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ .....................................................................................................5.20
(Mπιφτέκι κοτόπουλο,πατάτες,τυρί edam,τομάτα,μαρούλι & λεμονάτη σάλτσα)
ΠΙΤΟΨΩΜΟ ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΓΕΜΙΣΤΟ ΜΕ ΚΡΕΜΑ ΤΥΡΙΟΥ.......................................5.50
(Μπιφτέκι κοτόπουλο γεμιστό,πατάτες,τυρί edam,τομάτα, κρεμμύδι,sauce μουστάρδας)
ΠΙΤΟΨΩΜΟ ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΜΟΣΧΑΡΙ................................................................................................................5.20
(Μπιφτέκι μοσχάρι,πατάτες,τυρί edam,τομάτα,κρεμμύδι,πάπρικα & λεμονάτη σάλτσα)
ΠΙΤΟΨΩΜΟ ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΜΟΣΧΟΥ ΓΕΜΙΣΤΟ ΜΕ ΦΕΤΑ ΚΑΙ ΠΙΠΕΡΙΑ ΦΛΩΡΙΝΗΣ..................5.50
(μπιφτέκι γεμιστό μόσχου,πατάτες,τυρί edam,τομάτα,κρεμμύδι,sauce γιαουρτιού)
ΠΙΤΟΨΩΜΟ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ ΤΟΥ ΚΑΠΝΟΥ ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ...............................................5.50
(Δύο λουκάνικα,τυρί edam,πατάτες,μπέικον,τομάτα,Αmerican BBQ sauce)
ΠΙΤΟΨΩΜΟ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ ΠΕΠΕΡΟΝΙ................................................................................5.20
(Πικάντικο λουκάνικο πεπερόνε,τυρί edam,πατάτες,
τομάτα,κρεμμύδι & καυτερή σάλτσα πιπεριάς)
ΠΙΤΟΨΩΜΟ ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ ΓΕΜΙΣΤΟ ΜΕ ΓΡΑΒΙΕΡΑ..............................................................................5.50
(Λουκάνικο γεμιστό με γραβιέρα,πατάτες,τυρί edam,καπνιστό μπέικον,τομάτα,
κρεμμυύδι αρωματισμένο με μαϊντανό και λεμονάτη σάλτσα)
ΠΙΤΟΨΩΜΟ ΜΕ ΚΟΤΟΜΠΟΥΚΙΕΣ (6 τεμ.)...............................................................................................5.20
(Κοτομπουκιές,πατάτες,τομάτα,τυρί edam,μαρούλι,Pink sauce)

Vegeterian
Oρεκτικά
Spring rolls (4 τεμ)
(Με λαχανικά & γλυκόξινη sauce πορτοκαλιού)........................................................................................4.20
Τοματοκεφτέδες (5τμχ)....................................................................................................................................4.40
Κολοκυθοκεφτέδες (5τμχ)..............................................................................................................................4.40
Φαλάφελ (5τμχ)...................................................................................................................................................4.40
Onion rings(κρεμμυδοκροκέτες)...................................................................................................................4.40
Καλαμάρι πάνε με τηγανιτές πατάτες & Aioli sauce....................................................................6.50

ΠΙΤΑ ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ...............................................................................................................................................2.80
(Μανιτάρια,τυρί χαλούμι,μαρούλι,πατάτες & Caesar’s sauce)
ΠΙΤΑ ΜΕ ΚΕΦΤΕΔΑΚΙΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ...........................................................................................................2.80
(Τοματοκεφτέδες,κολοκυθοκεφτέδες,πατάτες,τομάτα,
καραμελωμένα κρεμμύδια,μαρούλι,πατάτες & Αmerican BBQ sauce)
ΠΙΤΑ ΜΕ ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ..................................................................................................................2.80
(Μπιφτέκι λαχανικών,τυρί edam,μαρούλι,τομάτα,κρεμμύδι,πατάτες & μουστάρδα-κέτσαπ)

ΠΙΤΑ ΦΑΛΑΦΕΛ.....................................................................................................................................................2.80
(Φαλάφελ,αγγουροτομάτα,μαϊντανό,μαρούλι πατάτες & sauce γιαουρτιού)

ΘαλασσιΠίτες
νά
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ-ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ- ΟΛΙΚΗΣ- ΤΟΡΤΙΓΙΑ
ΠΙΤΑ ΜΕ ΚΑΛΑΜΑΡΙ ΠΑΝΕ
(Καλαμάρι,πατάτες,onion rings,τομάτα & μαγιονέζα νηστίσιμη)..........................................................3.30
ΠΙΤΑ ΜΕ ΓΑΡΙΔΕΣ
....................................................................3.50
(Γαρίδες λεμονάτες, πατάτες, μαρούλι,Νew Οrleans sauce).
ΠΙΤΑ ΝΗΣΤΙΣΙΜΗ ΜΕ ΦΑΛΑΦΕΛ
(Φαλάφελ, πατάτες,τομάτα,κρεμμυδάκι αρωματισμένο με μαϊντανό,φυτικό κίτρινο τυρί,
μαρούλι και κόκκινη πικάντικη σάλτσα).......................................................................................................2.80
ΠΙΤΑ ΝΗΣΤΙΣΙΜΗ ΜΕ ΤΟΜΑΤΟΚΕΦΤΕΔΕΣ
(Τοματοκεφτέδες,πατάτες,τομάτα,μαρούλι,φυτικό κίτρινο τυρί & μαγιονέζα νηστίσιμη)...........2.80
ΠΙΤΑ ΝΗΣΤΙΣΙΜΗ ΜΕ ΚΟΛΟΚΥΘΟΚΕΦΤΕΔΕΣ
(Κολοκυθοκεφτέδες,πατάτες,μαρούλι,κίτρινο φυτικό τυρί,τομάτα,
καραμελωμένο κρεμμύδι,κέτσαπ,μουστάρδα)............................................................................................2.80
ΠΙΤΑ ΝΗΣΤΙΣΙΜΗ ΜΕ ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ
(Μπιφτέκι λαχανικών,πατάτες,τομάτα,μαρούλι,κέτσαπ,μουστάρδα).....................................................2.80

Βurgers
BURGER ΜΕ ΓΑΡΙΔΕΣ
(μπιφτέκι λαχανικών,γαρίδες,κίτρινο φυτικό τυρί,τομάτα,
ρόκα baby & New Orleans sauce.).........................................................................................................................6.60
BURGER ΜΕ ΚΑΛΑΜΑΡΙ ΠΑΝΕ
(καλαμάρι πανέ,κίτρινο φυτικό τυρί,τομάτα,Γαλλική σαλάτα,
onion rings & Μustard sauce)...................................................................................................................................6.50
BURGER ΜΕ ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ
(Μπιφτέκι λαχανικών,φυτικό κίτρινο τυρί,τομάτα,
Γαλλική σαλάτα & Αmerican BBQ sauce).............................................................................................................5.50

Πιτόψωμο Θεσσαλονίκης
ΠΙΤΟΨΩΜΟ ΜΕ ΚΑΛΑΜΑΡΙ
(Καλαμάρι πανέ,φυτικό κίτρινο τυρί,πατάτες,τομάτα,
μαρούλι,onion rings & Mustard sauce.)................................................................................................................6.50
ΠΙΤΟΨΩΜΟ ΜΕ ΓΑΡΙΔΕΣ
(Γαρίδες,μπιφτέκι λαχανικών,φυτικό κίτρινο τυρί,πατάτες,τομάτα,
ρόκα baby & New Orleans sauce)............................................................................................................................6.60
ΠΙΤΟΨΩΜΟ ΜΕ ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ
(Μπιφτέκι λαχανικών,φυτικό κίτρινο τυρί,πατάτες,τομάτα,
μαρούλι & Αmerican BBQ sauce.).............................................................................................................................5.50

Αναψυκτικά
Coca-cola 330ml ..................................................................................................................................................1.70
Coca-cola Stevia 330ml.....................................................................................................................................1.70
Coca-cola Zero 330ml.........................................................................................................................................1.70
Coca-cola light 330ml.........................................................................................................................................1.70
Λούξ πορτοκαλάδα 330ml...............................................................................................................................1.70
Λούξ πορτοκαλάδα χωρίς ανθρακικό 330ml.......................................................................................1.70
Λούξ λεμονάδα 330ml........................................................................................................................................1.70
Σόδα-ανθρακούχο 330ml.................................................................................................................................1.70
Sprite 330ml..............................................................................................................................................................1.70
Coca-cola Zero 500ml........................................................................................................................................2.00
Coca-cola 500ml.......................................................................................................................................2.00
Νερό 500ml..............................................................................................................................................................0.60
Νερό 1000ml..............................................................................................................................................................1.20

Μπύρες

Heineken......................................................................................................................................................................3.50
Mamos..........................................................................................................................................................................3.50
Άλφα.............................................................................................................................................................................3.50
Fischer..........................................................................................................................................................................3.50
Εζα (ζ) lager...........................................................................................................................................................3.50
Εζα (ζ) pilsner........................................................................................................................................................3.50
Amstel..........................................................................................................................................................................3.50
Alcohol free..............................................................................................................................................................3.50

Κρασί, τσίπουρο & Ούζο
Κρασί 500ml. Λευκό/Ροζέ..................................................................................................................................3.90
Ποτήρι κρασί (χύμα)............................................................................................................................................2.50
Ποτήρι κρασί (εμφιαλωμένο ημίγλυκο Λευκό/Ροζέ)..........................................................................3.50
Sangria (ποτήρι)........................................................................................................................................................3.00
Ρετσίνα Μαλαματίνα (Εμφιαλωμένο) 500ml...........................................................................................3.50
Ούζο Λιμανάκι (Πάτρας) 50ml.......................................................................................................................2.20
Τσίπουρο Λιμανάκι (Πάτρας) 50ml...............................................................................................................2.20
Ούζο Πλωμαρίου 200ml...................................................................................................................................6.90
Ούζο Βαρβαγιάννη 200ml................................................................................................................................6.90

B appetit

*Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α καθώς και ο δημοτικός φόρος 0,5%
αγορανομικός υπεύθυνος Παπανικολόπουλος Αθανάσιος;

delivery
2610.221200
από 13:00 το μεσημέρι έως και 02:00 το βράδυ

xoiropoiito@gmail.com

