
Φέτα με λάδι και ρίγανη               4,50
Feta cheese with oil 
and oregano    
Τυροκροκέτες                                7,00
Cheese croquettes                              
Τζατζίκι                                  4,50           
Tzatziki                                                    
Τυροκαυτερή                                  5,00
Spicy cheese    
Χούμους                                           5,00
Hummus                                                            
Πατάτες τηγανιτές                         4,50
French fries                                           
Πατάτες με αυγά                     7,50
French fries with eggs                                                
Πίτα (τεμαχιο)                                 0,50   
Pita (piece)                                             

Πίτα γύρο χοιρινό                           4,00
Pita wrap with pork gyros
Πίτα γύρο κοτόπουλο                    4,00
Pita wrap with chicken gyros 
Πίτα γύρο αρνί                                 4,00
Pita wrap with lamb gyros
Πίτα σουβλάκι κοτόπουλο            4,00
Pita wrap with chicken skewer
Πίτα σουβλάκι χοιρινό                   4,00
Pita wrap with pork skewer
Πίτα κεμπάπ αρνί                            4,00
χειροποίητο                               
Pita wrap with handmade 
lamb kebab
Πίτα φαλάφελ (χορτοφάγου)       4,00
Pita falafel (vegeterian)
Τορτίγια με δύο καλαμάκια          7,00
(χοιρινό ή κοτόπουλο)
Tortilla with two skewers
(pork or chicken)
Τορτίγια σολομού με πίκλες,      10,00
σως Φιλαδέλφειας, κόκκινο λάχανο, 
ρόκα, φρέσκο κρεμμύδι, ξύσμα 
λεμονιού 
Tortilla salmon with pickles, sause 
Philadelphia, red cabbage, arugula,
fresh onion, lemon zest

Τυλίγονται με πατάτες, ντομάτα,  
κρεμμύδι, τζατζίκι ή σως ή sriracha          
Wrapped in fries, tomato, onion,
tzatziki or sauce or sriracha

Γύρος χοιρινός                             12,00
Pork gyros 
Γύρος κοτόπουλο                        12,00
Chicken gyros 
Γύρος αρνί                                     12,00
Lamb gyros 
Μπριζολάκια χοιρινά                   12,00
Little pork steaks 
Φιλέτο κοτόπουλο πανέ              12,00
Crispy fried chicken 
Σουβλάκι χοιρινό                          12,00
3 τεμάχια  
Pork skewer 3 pieces
Χειροποίητο κεμπάπ                    12,00
3 τεμάχια
Handmade kebab 3 pieces
Χειροποίητο κεμπάπ                    12,00
γεμιστό με Φιλαδέλφεια 
2 τεμάχια    
Handmade kebab stuffed 
with Philadelphia 2 pieces 

Συνοδεύονται με σαλάτα, 
πατάτες, πίτα και τζατζίκι
Accompanied by salad,
fries, pita and tzatziki

Χωριάτικη                                        8,50
Ντομάτα, αγγούρι, κρεμμύδι, 
πιπεριά, φέτα, ελιές, ρίγανη, 
έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 
Greek Salad
Tomato, cocumber, onion, 
pepper, feta cheese, olives, 
oregano, extra olive oil

Cherry                                             10,00
Ντοματίνια με παξιμάδι χαρουπιού,
τυρί κρέμα, λόλα, ρίγανη
Cherry 
Cherry tomatoes with carob rusk, 
spread cheese, lola, oregano 

Χειροποίητο σουβλάκι                   2,80
κοτόπουλο                     
Handmade chicken skewer
Χειροποίητο σουβλάκι χοιρινό    2,80
Handmade pork skewer
Χειροποίητο κεμπάπ αρνί              3,20
Handmade lamb kebab 
Χειροποιήτο κεμπάπ αρνί              3,70
γεμιστό με Φιλαδέλφεια           
Handmade lamb kebab
stuffed with Philadelphia
     
Συνοδεύονται με ψωμί
Accompanied by bread

ΟΡΕΚΤΙΚΑ APPETIZERS              €

ΣΑΛΑΤΕΣ SALADS

ΤΥΛΙΧΤΑ WRAPS

ΜΕΡΙΔΕΣ PORTIONS

ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ SKEWERS

Ad Hoc                                            11,50
Κινόα, ρεβύθια, μικρά φύλλα 
σπανάκι, αγγούρι, καλαμπόκι, 
αβοκάντο, βαλσάμικο, έξτρα 
παρθένο ελαιόλαδο 
Ad Hoc
Quinoa, chickpeas, baby spinach, 
cocumber, corn, avocado, balsamiko, 
olive oil 

Καίσαρα                                            9,50
Μαρούλι, κοτόπουλο φιλέτο, 
μπέικον, κρουτόν, Caesar σως, 
παρμεζάνα
Caesar Salad
Lettuce, chicken fillet, bacon, 
croutons, Caesar sauce, parmezan



Coca Cola 330ml                                        2,00
Light- Ζero 330ml                                       2,00
Pepsi-Μαχ 330ml                                       2,00
Τonic water 330ml                                     2,00
Sprite 330ml                                                2,00
7up 330ml                                                   2,00
Fanta 330ml                                                 2,00
Ivi 330ml                                                       2,00
Σόδα Soda water 330ml                           2,00
Σουρωτή Sparkling water 330ml           2,00
Nερό Water 500ml                                     0,50
Nερό Water 1,5 lt                                       2,00

Μπύρα Beer Alfa 330ml                           3,80
Μπύρα Beer Heineken 330ml                 3,80
Μπύρα Beer Mythos 330ml                     3,80
Μπουκάλι κρασί Wine bottle 187ml      5,00
Μπουκάλι κρασί Wine bottle 700ml    23,00
Ούζο,Τσίπουρο Ouzo, Tsipouro 200ml   8,00
Vodka, Whiskey ποτήρι glass                  8,00

Στις σαλάτες μας χρησιμοποιούμε ελαιόλαδο, στα τηγα-
νητά ηλιέλαιο και η φέτα είναι Π.Ο.Π. 

Οι πατάτες είναι κατεψυγμένες. Προϊόντα βαθιάς Κατάψυ-
ξης: καλαμάκι χοιρινό, καλαμάκι κοτόπουλο, γύρο χοιρινό, 
γύρο κοτόπουλο, κεμπάπ, κεμπάπ με Φιλαδέλφεια, φιλέτο 
κοτόπουλο, σολομός.

Οι τιμές είναι σε ευρώ. Στις τιμές περιλαμβάνεται δημοτι-
κός φόρος + Φ.Π.Α. Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση 
να πληρώσει εάν δε λάβει το νόμιμο παραστατικό στοιχείο 
απόδειξη ή τιμολόγιο. 

Παρακαλούμε ενημερώστε το προσωπικό μας για τυχόν 
αλλεργίες η δυσανεξίες που μπορεί να έχετε σε διάφορες 
ουσίες που εμπεριέχονται στα τρόφιμα( Έ Κ 1169 / 2011). 

Αγορανομικός υπεύθυνος Δομηνίκη Νάζου.

We use olive oil in our salads, sunflower oil in our fried food 
and feta cheese is PDO. 

The potatoes are frozen. Deep frozen products: pork straw, 
chicken straw, pork roast, chicken roast, kebab, Philly kebab, 
chicken fillet, salmon 

Prices are in euros. Prices include city tax + VAT. The con-
sumer is not obliged to pay if he/she does not receive the 
legal documentary evidence of a receipt or invoice. 

Please inform our staff about any allergies or intolerances 
you may have to various substances contained in food (E K 
1169 / 2011). 

Market manager, Dominiki Nazou

Χειροποίητο Classic burger                    8,00
Μοσχαρίσιο μπιφτέκι, ντομάτα, 
μαγιονέζα, κέτσαπ, μουστάρδα
Handmade beef burger, tomato, 
mayonnaise, ketchup, mustard

Χειροποίητο Golden burger                11,50
Μοσχαρίσιο μπιφτέκι, τυρί, μπέικον, 
μαρμελάδα ντομάτας, αυγό τηγανητό, 
καραμελωμένο κρεμμύδι, μαγιονέζα, 
κέτσαπ, μουστάρδα
Handmade beef burger, cheese, bacon, 
tomato jam, fried egg, caramelized onion, 
mayonnaise, ketchup, mustard 

Χειροποίητο Cheese burger                   9,00
Μοσχαρίσιο μπιφτέκι, τυρί, ντομάτα, 
μαγιονέζα, κέτσαπ, μουστάρδα
Handmade beef burger, cheese, tomato,
mayonnaise, ketchup, mustard

Χειροποίητο BBQ Burger                     10,00
Μοσχαρίσιο μπιφτέκι, μπέικον, 
ντομάτα, bbq σως
Handmade beef burger, bacon, 
tomato, bbq sauce

Χειροποίητο Chicken Burger                  9,00
Μπιφτέκι κοτόπουλο, ντομάτα, 
μαρούλι, τυρί, μαγιονέζα
Handmade chicken burger, tomato, 
lettuce, cheese, mayonnaise

Με πατάτες  With fries                             3,50

Λουκανικο, λάχανο,                                   5,50
καρότο τριμμένο
Sausage, cabbage,  
grated carrot

Σκεπαστή με γύρο χοιρινό ή                 13,00
κοτόπουλο, coctail σως ή τζατζίκι,
τυρί regato, πατάτες, ντομάτα
Covered pita with pork or chicken gyros,
coctail sauce or tzatziki, regato cheese, 
french fries, tomato

BURGER

ΚΡΕΠΕΣ CREPES                      

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ SOFT DRINKSΠΟΤΑ DRINKS

HOT DOG

SPECIAL AD HOC

Βάση κρέπας Crepe base                        5,00

Αλμυρές Salty

Τυρί Cheese                                                1,00
Γαλοπούλα Turkey                                     0,70
Ζαμπόν Hum                                               0,70
Μπέικον Bacon                                           0,70
Σαλάμι Sausage                                          0,70
Κοτόπουλο Chicken                                  0,70
Μανιτάρια Mushrooms                             0,50
Πατάτες Fries                                              0,70
Αυγό Egg                                                     1,00
Ντομάτα Tomato                                        0,50
Πιπεριά Pepper                                           0,50

Γλυκές Sweet
 
Σοκολάτα Chocolate                                 1,00 
Μπανάνα Banana                                       1,00
Μπισκότο Bisquit                                       0,50
Καρύδα Coconut                                       0,50
Φουντούκι Hazel                                        0,50


