
Ορεκτικά / Starters €

Σζατζίκι / Tzatziki 3,00

Συρί αγανάκι / Cheese Saganaki 3,50

Λουκανικοπιτάκια / Sausages Pies 3,00

Κεφτεδάκια (με σάλτσα) / Meat Balls (with sauce) 3,50

Κεφτεδάκια (τηγανητά) / Meat Balls (fried) 3,00

Πατάτες Σηγανητές / Chips 2,00

Σονοσαλάτα / Tuna Fish Salad 3,50

κορδόψωμο / Garlic Bread 2,00

Συροπιτάκια / Cheese Pies 3,00

πανακοπιτάκια / Spinach Pies 3,00

Σαλάτες / Salads €

Memories (λάχανο, καρότο, κοτόπουλο, τυρί, αυγό, σάλτσα κοκτέιλ) / Memories (cabbage, 

carrot, chicken, cheese, egg, cocktail sauce) 5,00

αλάτα του εφ (ντομάτα, αγγούρι, ζαμπόν, τυρί, τόνος, σάλτσα κοκτέιλ) / Chef's Salad 

(tomato, cucumber, ham, cheese, tuna, cocktail sauce) 4,50

Χωριάτικη / Greek Salad 4,00

Ντομάτα - Αγγούρι / Tomato - Cucumber 3,50

Ντομάτα / Tomato 3,50

Αγγούρι / Cucumber 3,50

Λάχανο - Καρότο / Cabbage - Carrot 3,50

Μαρούλι / Lettuce 3,00

Ομελέτες / Omelettes €

Σου εφ (μανιτάρια, λουκάνικο, μπέικον, κρεμμύδι, ντομάτα, πιπεριά) / Chef's Special 

(mushrooms, sausage, bacon, onion, tomato, green peppers) 5,50

Ελληνική (κρεμμύδι, πιπεριά, φέτα, πατάτες τηγανητές) / Geek (onion, green peppers, feta, fried 

potatoes) 4,50

Με Συρί / With Cheese 4,00

Με Μανιτάρια / With Mushrooms 4,00

Με Ζαμπόν / With Ham 4,00

Με Μπέικον / With Bacon 4,00

Με Ζαμπόν & Συρί / With Ham & Cheese 4,50

Memories Pizzeria
(Νικολάου Καζαντζάκη (Γούβες), Ηράκλειο, Κρήτη)

Μενού

1 / 3



Πίτσες / Pizza

Memories (σάλτσα, τυρί, ζαμπόν, σαλάμι, μπέικον, μανιτάρια, ντομάτα, πράσινη πιπεριά, 

λουκάνικο) / Memories (sauce, cheese, ham, salami, bacon, mushrooms, tomato, green 

peppers, sausage) 8,50

Φρούτι ντι Μάρε (σάλτσα, τυρί, τόνος, γαρίδες, μύδια, ντομάτα, σκόρδο) / Fruti di Mare (sauce, 

cheese, tuna, shrimps, mussels,  tomato, garlic) 8,50

Φαντασία (σάλτσα, τυρί, ζαμπόν, ανανάς, γαρίδες) / Fantasia (sauce, cheese, ham, pineapple, 

shrimps) 8,00

Πυραμίδα (σάλτσα, τυρί, μανιτάρια, κιμάς, κρεμμύδι, πράσινη πιπεριά) / Piramide (sauce, 

cheese, mushrooms, onion, mince meat, green peppers) 8,00

Εξτρίμ (σάλτσα, τυρί, πεπερόνι, μανιτάρια, κιμάς, κρεμμύδι, πράσινη πιπεριά, ταμπάσκο) / 

Extreme (sauce, cheese, peperoni, mushrooms, minced meat, onion, green pepper, tabasco) 8,50

Ναπολιτάνα (σάλτσα, τυρί, σαλάμι, πεπερόνι, μπέικον, πράσινη πιπεριά) / Napolitana (sauce, 

cheese, salami, peperoni, bacon, green pepper) 7,50

ισιλιάνα (σάλτσα, τυρί, σαλάμι, μπέικον, μανιτάρια, αντσούγιες, ελιές) / Napolitana (sauce, 

cheese, salami, bacon, mushrooms, anchovy, olives) 9,00

Ελληνική (σάλτσα, τυρί, ντομάτα, κρεμμύδι, ελιές, φέτα, πράσινη πιπεριά) / Geek (sauce, cheese, 

tomato, onion, olives, feta, green pepper) 7,50

Άνοιξη (σάλτσα, τυρί, ζαμπόν, μανιτάρια, φέτα, πράσινη πιπεριά, ντομάτα) / Spring (sauce, 

cheese, ham, mushrooms, feta, green pepper, tomato) 8,00

Αλ Σόνο (σάλτσα, τυρί, κρεμμύδι, τόνο, ντομάτα) / Al Tono (sauce, cheese, onion, tuna, tomato) 8,00

4 Εποχές (σάλτσα, τυρί, ζαμπόν, σαλάμι, μανιτάρια, ντομάτα) / Four Seasons (sauce, cheese, 

ham, salami, mushrooms, tomato) 7,50

Ρώμα (σάλτσα, τυρί, ζαμπόν, μπέικον, μανιτάρια, αυγό) / Roma (sauce, cheese, ham, bacon, 

mushrooms, egg) 8,00

Ti Amo (κρέμα γάλακτος, σαλάμι, μπέικον, μανιτάρια, πράσινη πιπεριά, φέτα) / Ti Amo (cream, 

salami, bacon, mushrooms, green peppers, feta) 8,00

Χαβάη (σάλτσα, τυρί, ζαμπόν, ανανάς) / Hawaii (sauce, cheese, ham, pineapple) 7,00

4 Συριά (σάλτσα, γκούντα, ροκφόρ, σαμσόε, φέτα) / 4 Cheese (sauce, gouda, roquefort, 

samsoe, feta) 8,00

Ναυτική (σάλτσα (χωρίς τυρί), ζαμπόν, μπέικον, σαλάμι, πράσινη πιπεριά) / Navy (sauce (no 

cheese), ham, bacon, salami, green pepper) 7,00

Βετσετέριαν (σάλτσα, τυρί, κρεμμύδι, ντομάτα, μανιτάρια, πράσινη πιπεριά) / Vegeterian (sauce, 

cheese, onion, tomato, mushrooms, green peppers) 7,50

Άννα (κρέμα γάλακτος, τυρί, σαλάμι, μπέικον, φέτα) / Anna (cream, cheese, salami, bacon, feta) 7,50

Βέζουβιος (σάλτσα, τύρι, κρεμμύδι, πράσινη πιπεριά, ταμπάσκο) / Vezouvios (sauce, cheese, 

onion, green pepper, tabasco) 7,00

Μπαμπίνο (σάλτσα, τυρί, ζαμπόν ή σαλάμι) / Bambino (sauce, cheese, ham or salami) 6,50

Φούντζι (σάλτσα, τυρί, ζαμπόν, μανιτάρια) / Funghi (sauce, cheese, ham, mushrooms) 7,00

κορδόπιτσα (σκορδοβούτυρο, τυρί) / Garlic Pizza (garlic butter, cheese) 6,50

Μαργαρίτα (σάλτσα, τυρί) / Margarita (sauce, cheese) 6,00

Γαλοπούλας (σάλτσα, τυρί, πράσινη πιπεριά, γαλοπούλα) / Smoked Turkey (sauce, cheese, 

green pepper, smoked turkey) 7,50

Κάπρι (σάλτσα, τυρί, μανιτάρια, φέτα) / Capri (sauce, cheese, mushrooms, feta) 7,00

Αμερικάνικη (σάλτσα, τυρί, ζαμπόν, μπέικον) / American (sauce, cheese, ham, bacon) 7,00

Αλα Κρεμ (κρέμα γάλακτος, τυρί, μανιτάρια, γαλοπούλα) / Ala Cream (cream, cheese, 

mushrooms, smoked turkey) 7,50
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Αίτνα (σάλτσα, τυρί, γαλοπούλα, κρεμμύδι, πράσινη πιπεριά, μανιτάρια) / Aetna (sauce, cheese, 

smoked turkey, onion, green peppers, mushrooms) 7,50

Αλλαντικών (σάλτσα, τυρί, σαλάμι, ζαμπόν, λουκάνικο, μπέικον) / Deli Meats (sauce, cheese, 

salami, ham, sausage, bacon) 8,00

Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Σο μενού έχει δοθεί στο e-table.gr από το εστιατόριο στις 26/06/2015.

Για οποιαδήποτε αλλαγή στο μενού από αυτή 

την ημερομηνία και μετά δεν ευθύνεται το e-table.gr.

Σημείωση σχετικά με το μενού:
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