
Περι Ορέξεως ...

Τζατζίκι (το κλασσικόν)
Γιαούρτι  Άνηθο
Πατάτες τηγανητές φρέσκες
Πατάτες τηγανητές µε σάλτσα ντοµάτας & τρίµα φέτα

Τα κάναμε Σαλάτα ...
Κεφτές και δε φταις (λόλα πράσινη & κόκκινη, µαρούλι,  σπανάκι, ρόκα , σκληρό τυρί, φουντούκια, πράσινο µήλο,
µπέικον, dressing µπαλσάµικο)
Η σαλάτα της φράουλας (σπανάκι, µαρούλι, ρόκα, φράουλες, dressing µελιού)
Σαλάτα του ροδιού (ψιλοκοµµένο λάχανο άσπρο & κόκκινο, καρότο, ξυνόµηλο, κουκουνάρι, σταφίδα, ρόδι, µαϊντανός,
dressing ροδιού)
Τελικά φταις (λόλα πράσινη & κόκκινη, µαρούλι, λάχανο Κινέζικο, σκληρό τυρί, κρουτόν, κοµµάτια κοτόπουλο,
πορτοκάλι, sauce Caesar’s)

ΒΕΤΖΕΤΕΡΙΑΝ (VEGETERIAN)
Καροτοκεφτές µε το µελάκι του (τριµµένο καρότο, φρέσκο κρεµµύδι & πολλά µυστικά ...)
Ντοµατοκεφτές (τριµµένη ντοµάτα, φρέσκο κρεµµύδι, φέτα)
Κολοκυθοκεφτές (κολοκύθι τριµµένο, φρέσκο κρεµµύδι, φέτα)

Κεφτέδες οι Διάσημοι ...
Κεφτές και δε φταις (κλασσικοί κεφτέδες αφράτοι συνοδεύονται µε τζατζίκι, ντοµάτα, κρεµµύδι, πίττα)
Ο µουσκεµένος κεφτές (κεφτέδες βουτηγµένοι σε κόκκινη σάλτσα µε τριµµένη φέτα)
Οι κεφτέδες που βλέπουν (κεφτέδες µε 2 αυγά µάτια)
Κεφτές Αµερικάνο (ζουµεροί κεφτέδες µε σως Jack Daniels, συνοδεύεται µε πουρέ φρέσκιας πατάτας)

Ψητοί Κεφτέδες ...

Το µπιφτέκι του κεφτέ (φρέσκος µοσχαρίσιος κιµάς, λιωµένο τυρί cheddar & κοµµάτια µπέικον)
Γλου - Γλου (µπιφτέκια γαλοπούλας µε ελαφρώς πικάντικα καρυκεύµατα)
Το µπιφτέκι του OBAMA (µοσχαρίσιο µπιφτέκι, πίκλες, µανιτάρια, λουσµένο µε κρέµα γάλακτος & πατάτες τηγανητές)

Κεφτέδες αλλιώς ...

Διαφορετικό ...

Μπερλουσκόνι (µακαρόνια Λιγκουίνι, κεφτέδες, σάλτσα ντοµάτας ελαφρώς πικάντικη)
Πένες αλα Κεφτέ (µακαρόνια πένες µε κρέµα γάλακτος, σωταρισµένα µανιτάρια & κεφτέδες)
Το λευκό ΚΟ-ΚΟ (κοµµατάκια κοτόπουλου, σωταρισµένα µανιτάρια σβησµένα µε κρέµα γάλακτος, συνοδεύονται µε πατάτες τηγανητές)

Πιές κάτι ...
Μπύρα ποτήρι
Τσίπουρο χύµα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΡΘΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ:
ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ∆Ε ∆ΙΝΕΤΕ ΠΑΚΕΤΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΣ
Η ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΧΕΙ ΤΟ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΠΕΜΒΕΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ... ΜΗ ΟΡΘΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

αριθμός τραπεζιού

Ο κιμάς είναι φρέσκος !!!
Οι πατάτες & όλες οι πρώτες ύλες

είναι φρέσκες !!!

Τυροκαυτερή

Οι πατάτες µε τα αυγά
Οµελέτα µε κεφτέδες , ψιλοκοµµενο µπέικον και τυρί τριµµένο

Ριγανάδα (τριµµένη ντοµάτα, λάδι, ξύδι, αλάτι, πιπέρι, τρίµµα φέτα, ρίγανη)

Βετζετεριαν (µπιφτέκι Βετζετεριαν, ντοµάτα, µελιτζάνα, & σως γιάουρτι φέτα )

Κοτοκεφτές (κιµάς κοτόπουλου, µε ξύσµα απο µήλο, παρµεζάνα, φρυγανιά & σος µπάρµπεκιου συνοδεύται µε ρύζι)
Παστουρµαδοκεφτέδες (συνδεύονται µε ρύζι και γιάουρτι)
Ο πουρές µε τον κεφτέ ( λουσµένος µε σως ροκφόρ)
Ισπανική υποχώρηση (κεφτέδες µε παέγια)

Μερικοί το προτιµούν καυτό (φρέσκος µοσχαρίσιος κιµάς για ΗΟΤ καταστάσεις)  
Μπιφτέκι ανατολίτικο µε πατάτες τηγανητές  

Κο-Κο (µπιφτέκι κοτόπουλου, συνοδεύεται µε ρύζι και σως κάρυ)
Ο γεµιστούλης ( µοσχαρίσιο µπιφτέκι γεµιστό µε τυρί φέτα & όλα τα άλλα τα καλά)

Asta la vista baby: πίττα ψηµµένη στη σχάρα λουσµένη µε φρέσκο κιµά (καρότο, πιπεριά κ.α.)
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