
  

  

CCaatteerriinngg  MMeennuu  

  

ΠΠλλααττόό    
  

▫▫  ΠΠιιααττέέλλεεςς  μμεε  ππλλοούύσσιιαα  πποοιικκιιλλίίαα  ττυυρριιώώνν..  
▫▫  ΠΠιιααττέέλλεεςς  μμεε  ππλλοούύσσιιαα  πποοιικκιιλλίίαα  ααλλλλααννττιικκώώνν..    
▫▫  ΠΠοοιικκιιλλίίαα  ααππόό  χχεειιρροοπποοίίηητταα  κκρριιττσσίίννιιαα..  

  

  

ΚΚρρύύαα  ΟΟρρεεκκττιικκάά  

▫▫  BBaammbboooo  ssttiicckkss  μμεε  ττοομμααττίίννιιαα  &&  σσττααγγόόννεεςς  mmoozzzzaarreellllaa..  
▫▫  SSttiicckkss  λλααχχααννιικκώώνν  ((ππιιππεερριιέέςς,,  ααγγγγοούύρριι,,  κκααρρόόττοο))  μμεε  ddiipp  γγιιααοουυρρττιιοούύ..  
▫▫  ΚΚρροουυαασσααννάάκκιιαα  γγεεμμιισσττάά  μμεε  γγααλλοοπποούύλλαα  ήή  ζζααμμππόόνν..  
▫▫  ΣΣοουυδδάάκκιιαα  μμεε  ρροοκκφφόόρρ..  
▫▫  ΚΚααννααππεεδδάάκκιιαα  μμεε  γγρρααββιιέέρραα..  
▫▫  ΚΚααννααππεεδδάάκκιιαα  μμεε  ρροοκκφφόόρρ..  
▫▫  MMiinnii  BBrriioocchhee  ssaannddwwiicchh  μμεε  κκααππννιισσττόό  σσοολλοομμόό..  
▫▫  MMiinnii  BBrriioocchhee  ssaannddwwiicchh  μμεε  γγααλλοοπποούύλλαα..  
▫▫  MMiinnii  BBrriioocchhee  ssaannddwwiicchh  μμεε  σσααλλάάμμιι  MMiillaannoo..  
▫▫  ΝΝττοολλμμααδδάάκκιι  κκαασσσσιιώώττιικκοο  μμεε  ddiipp  γγιιααοουυρρττιιοούύ..  
▫▫  ΚΚρρεεππάάκκιι  μμεε  γγααλλοοπποούύλλαα  ήή  ζζααμμππόόνν..  
▫▫  TToorrttiillllaa  μμεε  ππρροοσσοούύττοο,,  ccrreeaamm  cchheeeessee  &&  ρρόόκκαα..  
▫▫  TToorrttiillllaa  μμεε  φφιιλλέέττοο  κκοοττόόπποουυλλοο..  
▫▫  TToorrttiillllaa  μμεε  κκααππννιισσττήή  γγααλλοοπποούύλλαα..  
▫▫  TToorrttiillllaa  μμεε  ττοοννοοσσααλλάάτταα..  

  

ΣΣφφοολλιιααττοοεειιδδήή  

▫▫  ΛΛοουυκκααννοοππιιττάάκκιι..  
▫▫  ΚΚοουυρροουυδδάάκκιι  ζζυυμμωωμμέέννοο  μμεε  εελλααιιόόλλααδδοο..  
▫▫  ΖΖααμμπποοννοοππιιττάάκκιι..  
▫▫  ΠΠιιττσσάάκκιι..  
▫▫  ΠΠεεϊϊννιιρρλλάάκκιι..  
▫▫  MMiinnii  κκοουυλλοούύρριι  μμεε  γγέέμμιισσηη  ααππόό  ττυυρρίί  PPhhiillaaddeellpphhiiaa..  



ΖΖεεσσττάά  ΟΟρρεεκκττιικκάά  

▫▫  BBaammbboooo  ssttiicckkss  μμεε  μμοοσσχχααρρίίσσιιοο  κκεεφφττεεδδάάκκιι  &&  κκαασσέέρριι..  
▫▫  BBaammbboooo  ssttiicckkss  μμεε  μμοοσσχχααρρίίσσιιοο  κκεεφφττεεδδάάκκιι  &&  ττοομμααττίίννιι..  
▫▫  BBaammbboooo  ssttiicckkss  μμεε  χχααλλοούύμμιι..  
▫▫  BBaammbboooo  ssttiicckkss  μμεε  ψψηηττάά  λλααχχααννιικκάά..  
▫▫  ΧΧοοιιρριιννόό  κκααλλααμμάάκκιι  μμεε  ππάάππρριικκαα..  
▫▫  ΚΚααλλααμμάάκκιι  μμεε  κκοοττόόπποουυλλοο  λλεεμμόόννιι  &&  θθυυμμάάρριι..  
▫▫  ΚΚααλλααμμάάκκιι  κκοοττόόπποουυλλοο  μμεε  ππιιππεερριιέέςς..  
▫▫  MMiinnii  κκεεμμππάάππ..  
▫▫  ΠΠιιττάάκκιιαα..  
▫▫  ΣΣοουυββλλάάκκιιαα  σσφφηηννάάκκιιαα  ττυυλλιιχχττάά  μμεε  χχοοιιρριιννόό  ήή  κκοοττόόπποουυλλοο..  
▫▫  ΜΜππιιφφττεεκκάάκκιιαα  μμοοσσχχααρρίίσσιιαα  σσχχάάρρααςς..  
▫▫  ΜΜππιιφφττεεκκάάκκιιαα  κκοοττόόπποουυλλοο  σσχχάάρρααςς..  
▫▫  ΚΚεεφφττεεδδάάκκιιαα  μμοοσσχχααρρίίσσιιαα  μμεε  δδυυόόσσμμοο..  
▫▫  ΚΚεεφφττεεδδάάκκιιαα  λλααχχααννιικκώώνν..  
▫▫  ΦΦιιλλεεττάάκκιιαα  κκοοττόόπποουυλλοο  σσχχάάρρααςς..  
▫▫  ΛΛοουυκκάάννιικκαα  μμεε  ππρράάσσοο..  
▫▫  ΚΚοοττοομμπποουυκκιιέέςς  ααππόό  φφιιλλέέττοο  κκοοττόόπποουυλλοο..  
▫▫  SScchhnniittzzeell  χχοοιιρριιννόό  σσεε  λλωωρρίίδδεεςς..  
▫▫  ΚΚοοττόόπποουυλλοο  PPaannkkoo  ππααννέέ  σσεε  λλωωρρίίδδεεςς..  
▫▫  MMiinnii  BBuurrggeerr..    
▫▫  MMiinnii  CChhiicckkeenn  BBuurrggeerr..  
▫▫  MMiinnii  HHoott  DDoogg..  
▫▫  SSpprriinngg  rroollllss..  
▫▫  ΤΤρρααγγααννέέςς  φφλλοογγέέρρεεςς  ττυυρριιοούύ..  
▫▫  ΠΠοουυγγκκάάκκιιαα  λλααχχααννιικκώώνν..  
▫▫  ΤΤυυρροοκκρροοκκέέττεεςς..  
▫▫  MMoozzzzaarreellllaa  ssttiicckk..  
▫▫  ΠΠιιππεερριιέέςς  jjaallaappeennooss  γγεεμμιισσμμέέννεεςς  μμεε  ττυυρρίί  cchheeddddaarr..  
▫▫  ΤΤααρρττάάκκιι  μμεε  σσππααννάάκκιι..  
▫▫  ΤΤααρρττάάκκιι  μμεε  44  ττυυρρίίαα..  
▫▫  ΡΡοολλάά  μμεελλιιττζζάάννααςς  μμεε  rreeggaattoo  &&  κκόόκκκκιιννηη  σσάάλλττσσαα..  
▫▫  ΜΜααννιιττάάρριιαα  PPoorrttoobbeelllloo  γγεεμμιισσττάά..  
▫▫  ΜΜππρροουυσσκκέέττεεςς  μμεε  ττυυρρίί  μμεεττσσοοββόόννεε  &&  ππαασσττρράάμμιι..  
▫▫  ΜΜππρροουυσσκκέέττεεςς  μμεε  κκααττσσιικκίίσσιιοο  ττυυρρίί  &&  κκααρρααμμεελλωωμμέένναα  κκρρεεμμμμύύδδιιαα..  
▫▫  ΜΜππρροουυσσκκέέττεεςς  rraattaattoouuiillllee  μμεε  λλααδδοοττύύρριι..  
▫▫  ΜΜππρροουυσσκκέέττεεςς  μμεε  ππρροοσσοούύττοο  &&  ccrreeaamm  cchheeeessee..  
▫▫  ΜΜππρροουυσσκκέέττεεςς  μμεε  κκααππννιισσττόό  σσοολλοομμόό  &&  ssaauuccee  μμεελλιιοούύ..  

  

ΧΧωωρριιάάττιικκεεςς  ΠΠίίττεεςς  

▫▫  ΣΣππαανναακκόόππιιτταα  ττααψψιιοούύ..  
▫▫  ΚΚοοττόόππιιτταα  ττααψψιιοούύ..  
▫▫  ΤΤυυρρόόππιιτταα  ττααψψιιοούύ..                                    

  



ΜΜππόόμμππεεςς  

▫▫  ΜΜππόόμμππαα  bbrriioocchhee  μμεε  ζζααμμππόόνν..  ((ππεερρίίπποουυ  3300  ττμμχχ..))  
▫▫  ΜΜππόόμμππαα  bbrriioocchhee  μμεε  κκααππννιισσττήή  γγααλλοοπποούύλλαα..  
▫▫  ΜΜππόόμμππαα  bbrriioocchhee  μμεε  ττοοννοοσσααλλάάτταα..  
▫▫  ΜΜππόόμμππαα  bbrriioocchhee  μμεε  ρροοκκφφόόρρ..  
▫▫  ΜΜππόόμμππαα  bbrriioocchhee  μμεε  κκααππννιισσττόό  σσοολλοομμόό..  

ΚΚρρύύαα  ΖΖυυμμααρριικκάά  

▫▫  FFuussiillllii  μμεε  φφιιλλέέττοο  κκοοττόόπποουυλλοο..  
▫▫  ΠΠέέννννεεςς  μμεε  ττόόννοο..  
▫▫  ΠΠέέννννεεςς  μμεε  κκααππννιισσττόό  σσοολλοομμόό..  
▫▫  TToorrtteelllliinnii  μμεε  ssaauuccee  γγιιααοουυρρττιιοούύ..  
▫▫  TToorrtteelllliinnii  GGrreeeekk  ssaallaadd..  

  

ΖΖεεσσττάά  ΖΖυυμμααρριικκάά  

▫▫  ΣΣοουυφφλλέέ..  
▫▫  ΚΚααννεελλόόννιιαα..  
▫▫  ΠΠέέννννεεςς  NNaappoolliitteenn..  
▫▫  ΠΠέέννννεεςς  μμεε  44  ττυυρριιάά..  
▫▫  ΠΠέέννννεεςς  μμεε  μμππέέιικκοονν..  

  

ΚΚυυρρίίωωςς  ΠΠιιάάτταα  

▫▫  ΑΑρρννάάκκιι  φφοούύρρννοουυ..  
▫▫  ΡΡοολλόό  κκααττσσιικκάάκκιι  γγεεμμιισσττόό..  
▫▫  ΓΓκκιιοούύλλμμππαασσιι  ααττοομμιικκόό..  
▫▫  ΜΜοοσσχχααρράάκκιι  κκοοκκκκιιννιισσττόό..  
▫▫  ΜΜοοσσχχααρράάκκιι  λλεεμμοοννάάττοο..  
▫▫  ΡΡοολλόό  κκοοττόόπποουυλλοο..  
▫▫  ΡΡοολλόό  χχοοιιρριιννόό  γγεεμμιισσττόό  μμεε  ττυυρρίί  &&  ππιιππεερριιάά..  
▫▫  ΚΚοοττόόπποουυλλοο  μμεεννττααγγιιόόνν..  
▫▫  ΚΚοοττόόπποουυλλοο  μμεε  ττρρίίχχρρωωμμεεςς  ππιιππεερριιέέςς..  
▫▫  ΧΧοοιιρριιννόό  μμααρριιννααρριισσμμέέννοο  σσεε  μμοουυσσττάάρρδδαα  DDiijjoonn..  

  

ΣΣυυννοοδδεευυττιικκάά  

▫▫  ΠΠααττάάττεεςς  φφοούύρρννοουυ..  
▫▫  ΡΡύύζζιι..    
▫▫  ΡΡύύζζιι    μμεε  λλααχχααννιικκάά..  
▫▫  ΛΛααχχααννιικκάά  σσττοονν  ααττμμόό..  



ΣΣααλλάάττεεςς  

▫▫  CCaaeessaarr’’ss    
▫▫  ΧΧωωρριιάάττιικκηη..  
▫▫  MMaannoouurrii  mmuusshhrroooomm..  
▫▫  ΠΠρροοσσοούύττοο  μμεε  ααννθθόόττυυρροο..  
▫▫  ΤΤααμμπποουυλλέέ..  
▫▫  GGuuaaccaammoollee  σσεε  ααττοομμιικκάά  πποοττήήρριιαα..  
▫▫  ΠΠααττααττοοσσααλλάάτταα..  
▫▫  ΠΠααττααττοοσσααλλάάτταα  μμεε  κκααππννιισσττόό  σσοολλοομμόό  &&  δδυυόόσσμμοο..  

  

ΑΑσσιιααττιικκόό  MMeennuu    

▫▫  BBaaoo  bbuunnss  μμεε  μμοοσσχχααρρίίσσιιοο  κκιιμμάά..  
▫▫  BBaaoo  bbuunnss  μμεε  κκοοττόόπποουυλλοο..  
▫▫  SSpprriinngg  rroollllss..  
▫▫  ΓΓααρρίίδδεεςς  tteemmppuurraa..  
▫▫  ΠΠοουυγγκκάάκκιιαα  λλααχχααννιικκώώνν..  
▫▫  ΚΚοοττόόπποουυλλοο  ππααννααρριισσμμέέννοο  σσεε  ννιιφφάάδδεεςς  κκααλλααμμπποοκκιιοούύ..  
▫▫  YYaakkiittoorrii  κκοοττόόπποουυλλοο..  
▫▫  YYaakkiittoorrii  χχοοιιρριιννόό..  
▫▫  BBaammbboooo  ssttiicckkss  μμεε  γγααρρίίδδεεςς  &&  ααννααννάά..  
▫▫  BBaammbboooo  ssttiicckkss  μμεε  κκοοττόόπποουυλλοο  tteerriiyyaakkii..  
▫▫  CChhiicckkeenn  wwiinnggss..  
▫▫  ΜΜοοσσχχάάρριι  μμεε  ooyysstteerr  ssaauuccee  &&  μμππρρόόκκοολλοο..  
▫▫  ΚΚοοττόόπποουυλλοο  sswweeeett  ’’nn  ssoouurr  μμεε  ππιιππεερριιέέςς..  
▫▫  NNooooddlleess  μμεε  λλααχχααννιικκάά..  
▫▫  ΡΡύύζζιι  μμεε  ααυυγγόό  &&  λλααχχααννιικκάά..  
▫▫  ΡΡύύζζιι  ααττμμοούύ..        

  

            ΘΘαα  θθέέλλααμμεε  νναα  σσααςς  εεννηημμεερρώώσσοουυμμεε  ππωωςς  όόλλαα  τταα  ππρροοϊϊόόνντταα    ππααρραασσκκεευυάάζζοοννττααιι  ααπποοκκλλεειισσττιικκάά    ααππόό  
εεμμάάςς,,  δδιιαασσφφααλλίίζζοοννττααςς  άάρριισσττηη  πποοιιόόττηητταα  κκααιι  κκοορρυυφφααίίαα  γγεεύύσσηη..  

            ΓΓιιαα  οοπποοιιααδδήήπποοττεε  σσυυμμππλληηρρωωμμααττιικκήή  ππλληηρροοφφοορρίίαα  μμηηνν  δδιισσττάάσσεεττεε  νναα  εεππιικκοοιιννωωννήήσσεεττεε  μμααζζίί  μμααςς  σστταα  
ττηηλλέέφφωωνναα  221100--44113355777777,,  66994466--116644664466    

  

  

ΜΜεε  εεκκττίίμμηησσηη    

ΓΓιιαα  ττοο  FFrreeddddooppoolliittaann    

ΓΓοούύννααρρηηςς  ΓΓεεώώρργγιιοοςς  

  


