
ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΝΟΜΙΜΕΣ 

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΧΩΡΙΣ 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ. Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ 

ΠΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ).

Γαλακτομπούρεκο 3.50
Μπακλαβαάς 3.50
Ρεβανί 3.50
Χαλβάς Φαρσάλων 3.50

Coca-Cola 1.30
Πορτοκαλάδα Fanta 1.30
Λεμονάδα Fanta  1.30
Sprite  1.30
Σοδα  1.20
Perrier  2.00
Ιόλη ανθρακούχο  1.50
Νερο  1.20

Amstel  2.10
Amstel Radler  2.30
Heineken  2.30
Kaiser  2.30

                    γλυκά

               αναψυκτικά

               μπύρες



Πατάτες τηγανιτές φρέσκιες 2.40
Φέτα 2.50
Τζατζίκι 2.50
Τυροκαυτερή 2.50
Χαλούμι και ψητή ντομάτα 4.50
Σαγανάκι με δρακόμαλλα 
και μαρμελάδα ντομάτας 5.90
Παστουρμαδοφλογέρες 5.90

Καλτσουνάκια με ανθότυρο 4.30
Μαραθόπιτα (γεύσεις από τα Χανιά) 4.50
Κολοκυθοκεφτέδες 4.30
Ντοματοκεφτέδες Σαντορίνης 4.30
Μπουγιουρντί
(φέτα, ντομάτα, καυτερή πιπεριά) 5.90
Μανιτάρια πλευρώτους σχάρας
με μπαλσάμικο 4.90
Σταμναγκάθι 6.00

Λαχανικά άνυδρα επιλεγµένα 
από µικρούς παραγωγούς µε ιδιαίτερα ντρέσινγκ 

και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο

Φιλέτο κοτόπουλο
(στήθος ή μπούτι) με πατάτες 8.90

Σουβλάκια κοτόπουλου
(4 τεμ. ντομάτα, μαρούλι, 
σως κρεοπωλείο, πίτα, πατάτες) 7.90

Παϊδάκια
(κοτόπουλο ολόκληρο) 10.90

Μπιφτέκια μοσχαρίσια
(με πατάτες, ντομάτα, κρεμμύδι, τζατζίκι, πίτα) 7.90
Μπριζολάκια χοιρινά
(με πατάτες, ντομάτα, κρεμμύδι, τζατζίκι, πίτα) 7.90
Γύρος χοιρινός
(με πατάτες, ντομάτα, κρεμμύδι, τζατζίκι, πίτα) 7.90
Γύρος κοτόπουλο
(με πατάτες, ντομάτα, κρεμμύδι, σως, πίτα) 7.90
Καλαμάκι χοιρινό (4 τεμ.)
(με πατάτες, ντομάτα, κρεμμύδι, τζατζίκι, πίτα) 7.90
Καλαμάκι κοτόπουλο (4 τεμ.)
(με πατάτες, ντομάτα, κρεμμύδι, σως, πίτα) 7.90
Κεμπάπ (3 τεμ.)
(με πατάτες, ντομάτα, κρεμμύδι, τζατζίκι, πίτα) 7.90
Λουκάνικο χωριάτικο
(με πατάτες, ντομάτα, κρεμμύδι, τζατζίκι, πίτα) 7.90
Σκεπαστή γύρος χοιρινός 2 ατόμων 8.50
Σκεπαστή γύρος κοτόπουλο2 ατόμων 8.50

από καλοθρεµµένα µοσχάρια και χοιρινά

T-bon (ζουμερό κρέας με σαλάτα ταμπουλέ) 15.90
Ribeye (με σαλάτα ταμπουλέ) 14.90
Σταυλίσια (650γρ. με πατάτες) 12.90
Πικανια μοσχαριού (ουρά κιλότου λεπτοκομμένη ταλιάτα) 
με ρόκα, παρμεζάνα και πέστο 11.90
Striploin (τρυφερό φιλέτο με σαλάτα ταμπουλέ) 12.90
Μπριζόλα γάλακτος (με σαλάτα ταμπουλέ)  12.90
Χοιρινή γίγας 700γρ. (με πατάτες και τζατζίκι)  9.70
Συκώτι γάλακτος  8.90

            διαλεγμένα κομμάτια κρέατος 

από καλοθρεµµένα µοσχάρια και χοιρινά

T-bon (ζουμερό κρέας με σαλάτα ταμπουλέ) 15.90
 14.90

Κρεοπωλείο
(λόλα ή μαρούλι, ρόκα, ντοματίνια, 
ηλιόσποροι, σταφίδες, σαλτσα 
βαλσάμικου και παρμεζάνα) 6.30
Caesar’s
(λόλα πράσινη ή μαρούλι, φιλέτο 
κοτόπουλο, κρουτόν, σως caesar’s) 5.50
Μαρούλι 
(άνιθος, κρεμμυδάκι φρέσκο) 4.00

Χωριάτικη
(ντομάτα, αγγούρι, πιπεριά, 
κρεμμύδι, φέτα, 
σάλτσα ελαιόλαδου) 5.50

Ντάκος Κρητικός αλλιώτικος
(παξιμάδι, ντομάτα καρεδάκι, 
βασιλικός, αγγουράκι, πιπεριά 
καρεδάκι και φέτα ή ανθότυρο) 5.50

µε υπέροχες σπιτικές συνταγές
                    για το καλωσόρισμα!

                    για τους λάτρεις

                         το
υ λευκού κρέατος

                    δροσερές σαλάτες

                    κλασσικές επιλογές

                  λαχταριστές σούβλες

                    χορταστικές ποικιλίες

Αρνί κιλό 17.90 
Αρνί μερίδα 7.90
Κοντοσούβλι 6.50
Κοκορέτσι 7.00
Εξοχικό 7.00
Κοτόπουλο σούβλας 
ολόκληρο 7.90

Ποικιλία σούβλας 2 ατόμων 
(κοντοσούβλι, εξοχικό, γύρος, 
πανσέτα, πατάτες, ντομάτα, 
κρεμμύδι, τζατζίκι, σως, 
2 πίτες) 18.00

Ποικιλία κρεοπωλείο 2 ατόμων 
(2 καλαμάκια χοιρινά, 
2 καλαμάκια κοτόπουλο, 
2 κεμπάπ, 2 λουκάνικα, γύρο 
χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, πατάτες, 
ντομάτα, μαρούλι, τζατζίκι, σως, 
2 πίτες) 18.00 

(με πατάτες, ντομάτα, κρεμμύδι, τζατζίκι, πίτα) 7.90(με πατάτες, ντομάτα, κρεμμύδι, τζατζίκι, πίτα) 7.90(με πατάτες, ντομάτα, κρεμμύδι, τζατζίκι, πίτα)

(με πατάτες, ντομάτα, κρεμμύδι, τζατζίκι, πίτα) 7.90(με πατάτες, ντομάτα, κρεμμύδι, τζατζίκι, πίτα) 7.90(με πατάτες, ντομάτα, κρεμμύδι, τζατζίκι, πίτα)

γγ ςς


