
Ορεκτικά
Bao Buns 

Δυο αφράτα ψωμάκια στον ατμό γεμιστά με:
-Κοτόπουλο πανέ, λάχανο, καρότο, αγγούρι, sauce παρμεζάνας, Sweet Chili sauce και σουσάμι.                                                                                                                                  

-Χοιρινό, φρέσκο κρεμμυδάκι, αγγούρι, κρέμα κρεμμυδιού και σουσάμι. 
Φέτα σε φύλλο

 Με µέλι, σουσάµι και μαρμελάδα πορτοκάλι. 
Μπουγιουρντί 

Με φέτα, πολύχρωµες πιπεριές, ντοµάτα, chilli sauce και κρούστα τυριού σερβιρισμένη σε μαντέμι. 
Κρεατομπουρέκια

 Γεµιστά µε μοσχαρίσιο κιµά και τυρί, συνοδεύονται µε Sweet Chili sauce.  
Τυρομπουρέκια 

Γεμιστά με διάφορα τυριά, συνοδεύονται µε Sweet Chili sauce. 
Ανοιξιάτικα Ρολά  

Γεμιστά με διάφορα λαχανικά, συνοδεύονται µε Sweet Chili sauce. 
Φαλάφελ 

Πέντε κεφτεδάκια από όσπρια και διάφορα αρωµατικά βότανα συνοδεύονται µε Sweet Chili sauce. 

Onion rings 
Εφτά τραγανές ροδέλες κρεμμυδιού, συνοδεύεται με Sweet Chili sauce. 

Φτερούγες BBQ 
Οκτώ πικάντικες φτερούγες κοτόπουλο BBQ  συνοδεύονται με sauce ΒΒQ. 

Chicken Nuggets 
Οκτώ τραγανά πανέ κοτοπουλάκια συνοδεύονται με sauce μουστάρδας. 

Λουκάνικα
Δύο λουκάνικα (μυκόνου-μοσχαρίσιο) συνοδεύονται με μουστάρδα. 

Finger Food 
Τέσσερις mozzarella sticks, τέσσερις κροκέτες πιπεριάς, τέσσερα onion rings και τέσσερα chicken nuggets, 

 συνοδεύονται sauce μουστάρδας και Sweet Chili sauce.  . 
Φρέσκες πατάτες τηγανιτές 

cheddar sauce, µπέικον, sauce ροκφόρ,  παρμεζάνα
Πατάτες country 

cheddar sauce, µπέικον, sauce ροκφόρ,  παρμεζάνα

Ψητή πατάτα 
Με λάδι, λεμόνι και ρίγανη. 

Πατάτα αλά κρεμ
Κρέμα γάλακτος, µπέικον και διάφορα τυριά. Ψημένη στο φούρνο. 

Κουβέρ με βουτυράκι/άτομο 

Σαλάτες
Abacus 

Ρόκα, λόλα πράσινη, λόλα κόκκινη, λιαστή ντοµάτα, αλµυρό παστέλι, ρόδι, χοιρινό απάκι και ντρέσινγκ βαλσάµικου. 

Άνοιξη 
Ρόκα, λόλα πράσινη, λόλα κόκκινη, πορτοκάλι, φιλέ αµύγδάλου, παρµεζάνα και ντρέσινγκ βαλσάμικου-µέλι.  

Καίσαρα
 Λόλα πράσινη, λόλα κόκκινη, iceberg, φιλέτο κοτόπουλο, µπέικον, κρουτόν, παρµεζάνα και sauce Καίσαρα. 

Σερβίρεται σε τραγανή φωλιά. 

Ταλαγάνι 
Ψητά λαχανικά, μανιτάρια πλευρώτους, τυρί ταλαγάνι και κρέµα βαλσάµικου. 

Ελληνική 
Ντοµάτα, αγγούρι, κρεμμύδι, φέτα, πιπεριά και κάπαρη. 

Honey 
Ρόκα, λόλα πράσινη, λόλα κόκκινη, iceberg), φιλέτο κοτόπουλο, µπέικον και honey mustard sauce. 

  



Burgers
Τα μπιφτέκια είναι χειροποίητα 100% μοσχαρίσια…

Προσθέστε medium  φρέσκες πατάτες τηγανιτές & sauce  
ή πατάτες country & sauce 

Beef burgers

Beef Απλό 
Μοσχαρίσιο µπιφτέκι, τυρί cheddar, κέτσαπ, µαγιονέζα.  

Beef Abacus 
Μοσχαρίσιο µπιφτέκι, τυρί cheddar, µπέικον, καραµελωµένο κρεµµύδι, ντοµάτα και sauce παρµεζάνας. 

Pickle Burger  
Μοσχαρίσιο μπιφτέκι, τυρί cheddar, ντομάτα, κρεμμύδι ξερό, πίκλες, λάχανο-καρότο, 

κέτσαπ-μαγιονέζα-μουστάρδα. 

Blue Cheese 
Μοσχαρίσιο µπιφτέκι, τυρί cheddar, μπέικον, iceberg, ντομάτα και sauce blue cheese.   

Hot Chilli 
Μοσχαρίσιο µπιφτέκι, τυρί cheddar, μπέικον, καραμελωμένο κρεμμύδι, ντομάτα, iceberg, μαγιονέζα, 

chilli sauce και καυτερή sauce Abacus.   

BBQ Beef 
Μοσχαρίσιο µπιφτέκι, τυρί cheddar, μπέικον, ντομάτα, onion rings, λόλα, sauce BBQ 

και Sweet Chili sauce.   

Egg Burger 
Μοσχαρίσιο µπιφτέκι, τυρί cheddar, μπέικον, αυγό τηγανιτό, iceberg, ντομάτα, παρμεζάνα

και sauce παρμεζάνας.  

Monster 
Δύο μοσχαρίσια μπιφτέκια, cheddar sauce, τυρί γκούντα, διπλό μπέικον,  καραµελωµένο κρεµµύδι, ντομάτα, 

παρμεζάνα και sauce παρμεζάνας. Τυλιγμένο ολόκληρο σε φύλλο τορτίγιας. 

King 
Μπιφτέκι γίγας γεµιστό µε: (τυρί cheddar και µπέικον), extra µπέικον, extra τυρί cheddar,  

καραµελωµένο κρεµµύδι, ντοµάτα, λόλα και sauce παρµεζάνας.  

King Greek 
Μπιφτέκι γίγας γεµιστό µε: (φέτα, ντομάτα και µπέικον), extra µπέικον, extra τυρί cheddar, κρεμμύδι ξερό, 

ντοµάτα, λόλα και sauce παρµεζάνας.  

Double Beef  
Δύο μοσχαρίσια μπιφτέκια, τυρί cheddar, τυρί γκούντα, διπλό μπέικον, ντομάτα, ρόκα, λόλα, παρμεζάνα, 

sauce παρμεζάνας και κρέμα βαλσάμικου. 



Chicken Burgers  

Chicken Απλό 
Φιλέτο κοτόπουλο, τυρί cheddar, κέτσαπ, µαγιονέζα. 

 
Chicken Abacus 

Φιλέτο κοτόπουλο, τυρί cheddar, µπέικον, καραµελωµένο κρεµµύδι, ντοµάτα και sauce παρµεζάνας. 

BBQ Chicken 
Φιλέτο κοτόπουλο, τυρί cheddar, μπέικον, ντομάτα, onion rings, λόλα, sauce BBQ 

και Sweet Chili sauce.  

Honey Mustard 
Φιλέτο κοτόπουλο, τυρί cheddar, μπέικον, ντομάτα, λόλα και Honey Mustard sauce.   

Caesar Burger 
Τραγανό πανέ κοτόπουλο, τυρί γκούντα, διπλό μπέικον, ντομάτα, παρμεζάνα, λόλα, iceberg, Caesar sauce 

και Sweet Chili sauce. 

Chicken Mushroom 
Φιλέτο κοτόπουλο, τυρί γκούντα, μπέικον, μανιτάρια, ντοµάτα, λόλα και λευκή sauce τυριών. 

Chicken Pan 
Τραγανό πανέ κοτόπουλο, τυρί γκούντα, μπέικον, ντομάτα, κρεμμύδι ξερό, παρμεζάνα, 

λάχανο-καρότο, sauce παρμεζάνας και Honey Mustard sauce.   

Porky Burger
Χοιρινό, τυρί cheddar, μπέικον, λάχανο-καρότο, αγγούρι, κρέμα κρεμμυδιού και sauce παρμεζάνας.   

Φαλάφελ burger 
Mπιφτέκι από όσπρια, τυρί cheddar, ντοµάτα, λόλα, ψητές πιπεριές, καραµελωµένο κρεµµύδι, και sauce 

παρµεζάνας.  



Club Sandwich
Club Sandwich 

Τυρί γκούντα, γαλοπούλα, μπέικον, ντομάτα, λόλα και sauce παρμεζάνας. Συνοδεύεται από φρέσκες πατάτες 
τηγανιτές και sauce κέτσαπ.  

Chicken Club Sandwich 
Φιλέτο κοτόπουλο, τυρί γκούντα, μπέικον, ντομάτα, λόλα και sauce παρμεζάνας. Συνοδεύεται από φρέσκες 

πατάτες τηγανιτές και sauce μουστάρδας.  

Egg Club Sandwich 
Τυρί γκούντα, γαλοπούλα, μπέικον, αυγό, onion rings, ντομάτα, λόλα και sauce παρμεζάνας. Συνοδεύεται 

από φρέσκες πατάτες τηγανιτές και sauce παρµεζάνας. 

Μερίδες
Χοιρινή μπριζόλα στην σχάρα. 

Συνοδεύεται µε φρέσκες πατάτες τηγανιτές και sauce BBQ.  

Πανσέτες στην σχάρα. 
Συνοδεύεται με πατάτες country, ντομάτας-κρεμμύδι και sauce μουστάρδας. 

  
Χοιρινό κοντοσούβλι  

Μια σούβλα μαριναρισμένο χοιρινό με πολύχρωμες πιπεριές. Συνοδεύεται με φρέσκες πατάτες τηγανιτές  
και κρέμα κρεμμυδιού.  

   
  Μπιφτέκια στην σχάρα.

Συνοδεύεται µε φρέσκες πατάτες τηγανιτές και sauce παρµεζάνας.  

Μπιφτέκι Γίγας  στην σχάρα.
Γεµιστό µε φέτα, µπέικον και ντοµάτα. Συνοδεύεται µε φρέσκες πατάτες τηγανιτές και sauce ροκφόρ. 

.
Μοσχαρίσια μπριζόλα στην σχάρα.

 Συνοδεύεται με ψητή πατάτα με τυρί-βούτυρο και κρέμα κρεμμυδιού. 

Φιλέτο κοτόπουλο µαριναρισµένο στη σχάρα.
 Συνοδεύεται µε φρέσκες πατάτες τηγανιτές και sauce µουστάρδας. 

Κοτόπουλο κοντοσούβλι 
Μια σούβλα μαριναρισμένο κοτόπουλο. Συνοδεύεται µε φρέσκες πατάτες τηγανιτές 

και ή sauce µουστάρδας.  

Ποικιλίες  
Μικρή 

Δύο λουκάνικα (με φέτα και μυκόνου), τέσσερις φτερούγες BBQ, δύο μπιφτέκια,  
πατάτες country, σαλάτα λάχανο-καρότο με βινεγκρέτ μουστάρδας, πίτες και sauce BBQ.  

Abacus 
Τέσσερα λουκάνικα (με φέτα, μυκόνου, μοσχαρίσιο και με γραβιέρα), κοντοσούβλι κοτόπουλο, κοντοσούβλι 

χοιρινό, δύο πανσέτες χοιρινές και δύο μπιφτέκια, φρέσκες πατάτες τηγανιτές, πίτες, 
sauce μουστάρδας και sauce BBQ. 

Λουκάνικων
Δύο λουκάνικα με φέτα, δύο μυκόνου, δύο μοσχαρίσια, δύο γραβιέρας, πίτες, σαλάτα λάχανο-καρότο με 

βινεγκρέτ μουστάρδας, sauce BBQ και μουστάρδα.  



 Pasta (Λιγκουίνι-Ριγκατόνι) 

Ναπολιτάνα 
Σάλτσα ντοµάτας και βασιλικό.  

Carbonara 
Μπέικον, κρέµα γάλακτος και παρµεζάνα. 

Αλά κρεμ 
Μανιτάρια, κρέµα γάλακτος και παρµεζάνα. 

 
 Τέσσερα Τυριά 

Ροκφόρ, edam, παρµεζάνα, γκούντα και κρέµα γάλακτος. 

Αραµπιάτα 
Μπέικον, κρέµα γάλακτος, πικάντικη σάλτσα ντομάτας και παρµεζάνα. 

Pollo
Μπουκιές φιλέτο κοτόπουλο, μανιτάρια, κρέμα γάλακτος, μουστάρδα και παρµεζάνα. 

Abacus φούρνου 
Ριγκατόνι στον φούρνο με απάκι, φρέσκα μανιτάρια, ροζέ σάλτσα και τυρί ψημένα στον φούρνο. 



Μπύρες 
Βαρελίσιες

CARLSBERG αλκοόλ 5%
 Γεννημένη στη Δανία το 1847, η Carlsberg είναι μία All Malt Premium μπύρα. Η γεύση του λυκίσκου 

και των δημητριακών, σε συνδυασμό με την γλυκύτητα του αρώματος καλοκαιρινών Δανέζικων μήλων, 
προσφέρουν μια απαράμιλλη γεύση που την κάνει ευρέως γνωστή και αναγνωρισμένη! 

Ποτήρι 300ml  - Ποτήρι 500ml 

KAISER αλκοόλ 5%
 Είναι η Νο1 μπύρα Pilsner στην Ελλάδα που ξεχωρίζει για την υψηλή ποιότητα, το βαθύ χρυσαφί της χρώμα 

και την πλούσια γεύση της. Περιέχει εκλεκτές ποικιλίες κριθαριού και λυκίσκου 
Ποτήρι 300ml  - Ποτήρι 500ml 

GRIMBERGEN BLANCHE αλκοόλ 6%
Βελγική σιταρένια μοναστηριακή μπύρα. Χαρακτηρίζεται από το ανθώδες και πικάντικο άρωμά της, την 

δροσιστική και φρουτώδη γεύση της, στην οποία διακρίνονται οι νότες κίτρου και κορίανδρου, ενώ ο 
λυκίσκος εμφανίζεται με την ντελικάτη πικράδα του στην επίγευσή της .

Ποτήρι 330ml  

Φιάλες
FIX DARK αλκοόλ 5,2% 

Αντιστοιχεί σε μία Premium Dark Lager μπύρα. Στο μπουκέτο αρωμάτων της κυριαρχεί η φρεσκάδα από 
αρώματα μήλου, μπανάνας, καραμέλας και φρεσκοψημένης βύνης. Φιάλη 330ml 

FIX ANEY αλκοόλ 0% 
Η FIX Άνευ ήρθε προσφέροντας την αυθεντική γεύση της μπύρας, αλλά άνευ αλκοόλ. Φιάλη 330ml 

MYTHOS αλκοόλ 5% 
Αυθεντική ελληνική lager με τον πλούσιο αφρό, το λαμπερό ξανθό χρώμα, τα ευδιάκριτα αρώματα και την 

ευχάριστη, δροσιστική γεύση. Φιάλη 500ml 

MYTHOS RADLER αλκοόλ 2% 
Ο Mythos Radler με λεμόνι είναι ένα φυσικά δροσιστικό ποτό από μπύρα και χυμό από φρέσκα λεμόνια. 

Φιάλη 330ml 

1664 BLANC αλκοόλ 5% 
Η 1664 Blanc είναι μια μπύρα μοναδική που δε μοιάζει με καμία άλλη!! Δροσιστική και με υπέροχη 

φρουτώδη γεύση εκπλήσσει με το αρωματικό και ανάλαφρο γευστικό προφίλ της, που χαρακτηρίζεται από 
τις νότες των εσπεριδοειδών, του κόλιανδρου και του λευκού ροδάκινου. Φιάλη 330ml 

CORONA αλκοόλ 4,5% 
Αυθεντική μπύρα που απολαμβάνεται κατευθείαν από το μπουκάλι και συνοδεύεται πάντα από μία φέτα 

lime! Είναι η Νο 1 Μεξικάνικη μπύρα στον κόσμο. Με ανοιχτό ξανθό χρώμα, ελαφρύ σώμα και απαλό άρωμα 
φρούτων με νότες λυκίσκου, η Corona έχει δροσιστική, ελαφριά γεύση. Φιάλη 355ml 

GRIMBERGEN DOUBLE αλκοόλ 6,5% 
Κόκκινη μπύρα ζυθοποιήθηκε για πρώτη φορά από μοναχούς το 1128 στο μοναστήρι Grimbergen. Έχει 
πλούσιο αφρό και μοναδική φρουτώδη γεύση με νότες καραμέλας και γλυκόξινη επίγευση. Η αυθεντική 

συνταγή της διατηρείται αναλλοίωτη εδώ και 900 χρόνια. Φιάλη 330ml 

GUINNESS αλκοόλ  4,2% 
Είναι η Νο 1 μαύρη μπύρα (Stout) σε όλο τον κόσμο και παράγεται σε 50 χώρες από το 1759, 

συμπεριλαμβανομένης και της γενέτειράς της, της Ιρλανδίας! Τα χαρακτηριστικά που την διαφοροποιούν 
από κάθε άλλη μπύρα είναι ο κρεμώδης αφρός, το μαύρο ρουμπινί χρώμα, η βελούδινη γεύση και το άρωμα 

από το καβουρδισμένο κριθάρι! Φιάλη 330ml 



SOMERSBY (APPLE-WATERMELON-PEAR) αλκοόλ 4,5%  
Το Somersby ξεχωρίζει από την πρώτη κιόλας γουλιά, για τη δροσιστική, μεστή και απαλή του γεύση, 

προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία δροσιάς! Το Somersby διατίθεται σε 3 γεύσεις μήλο, αχλάδι και 
καρπούζι, προσφέροντας μεγαλύτερη ποικιλία!. Φιάλη 330ml 

PAULANER WEISSE αλκοόλ 5,5% 
Μια χρυσαφένια αίσθηση με πορτοκαλί ανταύγειες κρύβει την παρέλαση του κόλιανδρου, του λεμονιού, 
του πορτοκαλιού, της μπανάνας, του γαρίφαλου και των γήινων πιτσιλιών. Στο στόμα πρωτοστατεί η πιο 

τροπική πλευρά με μια ενδιαφέρουσα μίξη μπανάνας, λυκίσκου και μαγιάς. Φιάλη 500ml 

MAISEL’S WEISSE αλκοόλ 5,4% 
Η Maisel’s είναι από τις καλύτερες και πιο διάσημες γερμανικές μπύρες Weisse από σιτάρι, που 

επαναζυμώνεται στην φιάλη. Διαθέτει μοναδική ποιότητα καθώς δεν παστεριώνεται. Mε όμορφο χρώμα, 
αρωματική και δροσιστική γεύση, με χαμηλή πικράδα η Maisel’s είναι κατάλληλη για να 

μας ξεδιψάει σε κάθε περίσταση. Φιάλη 500ml  

PILSNER URQUELL αλκοόλ 4,4% 
Η μπύρα αυτή με προέλευση την Τσεχία έχει πολλές αρετές στη μύτη και μία αξιοζήλευτη αρμονία ανάμεσα 

στο λυκίσκο, τη βύνη και τις νύξεις δημητριακών, σταφίδας, κόλιανδρου 
και βοτάνων που εμφανίζονται. Φιάλη 500ml 

CHIMAY BLUE αλκοόλ 9% 
Σκουρόχρωμη Trappist μπύρα με έντονο αφρό. Το έντονο άρωμα μαγιάς με κάποιες νότες λουλουδιών 

την κάνει ευχάριστη. Η γεύση της επιτείνει την απόλαυση, αφήνοντας μια ελαφριά, αλλά ικανοποιητική 
επίγευση καβουρδισμένης βύνης. Φιάλη 330ml 

MC FARLAND αλκοόλ 5,6%
Kόκκινη μπύρα από την Ιρλανδία που ανήκει στην κατηγορία Red Ale. Μπύρα με έντονο αρωματικό 

χαρακτήρα, η McFarland μας συστήνει την τέχνη της απόλαυσης. Έχει πλούσιο άρωμα φρούτων, 
πυκνό αφρό και γλυκόπικρη επίγευση. Φιάλη 330ml 



Κρασιά

Κτήµα Γεροβασιλείου Λευκός Ασύρτικο – Μαλαγουζιά 750ml. 
Έχει  λαμπερό αχνόξανθο χρώμα με πρασινωπές ανταύγειες. Δίπλα στα εξωτικά φρούτα περνούν νότες 

πιπεριάς, γιασεμιού, πορτοκαλιού, πεπονιού, βοτάνων και λεμονιού. Συνδυάζεται με λευκά κρέατα με απλές 
σάλτσες και χωριάτικη σαλάτα. 

Κτήµα Βίβλια Χώρα Λευκός Sauvignon Blanc-Ασύρτικο 750ml. 
Απαλό πρασινοκίτρινο χρώμα, με έντονα φρουτώδη αρώματα που θυμίζουν εξωτικά φρούτα, ροδάκινο και 

εσπεριδοειδή. Ευέλικτο σε συνδυασμούς με φαγητό. 
Κτήµα Βίβλια Χώρα  Ερυθρός Cabernet Sauvignon, Merlot 750ml. 

Ένα κομψό ερυθρό μπορντωλέζικου τύπου ξηρό κρασί. Ένα από τα απόλυτα Ελληνικά best-sellers, που 
εντυπωσιάζει, όμορφα τυπικά αρώματα και πλούσιες τανίνες ζωγραφίζουν την ποιοτική αυτή ετικέτα. 

Ευέλικτο σε συνδυασμούς με φαγητό. 
Κτήµα Σέµελη Ορεινός Ήλιος Λευκός Μοσχοφίλερο 750ml. 

Ευχάριστο καθημερινό κρασί µε τα έντονα αρώµατα τριαντάφυλλου λεµονανθών και το κοσµοπολίτικο Sau-
vignon Blanc, µε τα εσπεριδοειδή και τα εξωτικά φρούτα σε πρώτο πλάνο. 

Κτήµα Σέµελη Ορεινός Ήλιος Ερυθρός Αγιωργίτικο 750ml. 
Αρώματα δαμάσκηνου και κερασιού και του διεθνώς αναγνωρισμένου Syrah, με έντονο το χαρακτήρα των 

μπαχαρικών και του βατόμουρου. Συνοδεύει εξαιρετικά κρεατικά στη σχάρα. 
Moscato D Asti Γλυκός Αφρώδης, Λευκός 750ml. 

Λεπτές γεύσεις φρούτων και λουλουδιών, όμορφη οξύτητα, δροσιστικός αφρισμός και χαμηλό αλκοόλ το 
κάνουν μία εξαιρετική επιλογή.  

Moscato D Asti Ατομικό 200ml 
Sangria Ποτήρι 

Ποτήρι Λευκό - Κόκκινο 
ΧΥΜΑ Μοσχοφίλερο Λευκό - Αγιωργίτικο Ερυθρό 500ml-1lt 

 

Αναψυκτικά

TUBORG Σόδα 250ml 
TUBORG LEMON Σόδα 250ml

COCA-COLA 250ml 
COCA-COLA ZERO 250ml

COCA-COLA LIGHT 250ml 
FANTA (Orange, Blue, Lemon) 250ml

SPRITE 250ml
AYRA 1lt

Χρησιμοποιούμε επιλεγμένα φρέσκα κρέατα, τα οποία ψήνονται στην σχάρα κατόπιν παραγγελίας σας. Για τις σαλάτες μας χρησιμοποιούμε φρέσκα και διαλεκτά 
λαχανικά. Φτιάχνονται κατόπιν παραγγελίας σας. Οι πατάτες μας είναι φρέσκες...  Το λάδι που χρησιμοποιείτε στις σαλάτες μας είναι ελαιόλαδο. Για το 

τηγάνισμα υψηλής ποιότητας ηλιέλαιο. Όλα μας το προϊόντα είναι φρέσκα εκτός από τα onion rings, mozzarella sticks, οι πικάντικες κροκέτες πιπεριάς, οι πατάτες 
country, τα πανέ κοτόπουλα και τα γλυκά τα οποία είναι κατεψυγμένα. Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει εάν δεν λάβει το νόµιµο παραστατικό 

στοιχείο (απόδειξη – τιµολόγιο). Το κατάστηµα υποχρεούται να έχει έντυπα δελτία παραπόνων σε εµφανή θέση στην έξοδο, για διατύπωση παραπόνων. Στις τιµές 
συµπεριλαµβάνεται ο ΦΠΑ και ο δηµοτικός φόρος. Απαγορεύεται η κατανάλωση αλκοόλ σε άτοµα κάτω των 17 ετών. 

Αγορανοµικός Υπεύθυνος: Ταγµατάρχης Αγησίλαος


