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Γλυκιές αμαρτίες
Όλα μας τα γλυκά παρασκευάζονται από εμάς καθημερινά,
με τα αγνότερα υλικά, πάντα στη γνωστή ποιότητα Willy’s.
Παγωτό Με δυο γεύσεις χειροποίητου
τουίνς φρέσκου παγωτού της επιλογής σας
(ρωτήστε το σερβιτόρο σας) 2,90 €
Το γλυκό Κλασικό και αξεπέραστο, ξεκίνησε τη στατης μαμάς διοδρομία του με το άνοιγμα της Willy’s το
1989 και συνεχίζει… πάντα φτιαγμένο από τα
χεράκια της μαμάς 2,90 €
Μπόμπα Ά
 ριστης ποιότητας σοκολάτα γάλακτος, φυλασοκολάτας κισμένη σε ολόφρεσκο παντεσπάνι, συνοδευμένη με μια μπάλα παγωτού βανίλια 4,90 €
Πανακότα Τ
 ο κλασικό βελούδινο ιταλικό επιδόρπιο με
σάλτσα από φρέσκιες φράουλες 2,90 €
Τα παγωτά μας είναι χειροποίητα και παρασκευάζονται
εντός της Willy’s. Οι γεύσεις αλλάζουν ανάλογα την εποχή.

http://www.facebook.com/Willys.place

Ξεκινήματα
Σκορδόψωμα

Ολόκληρες
πατάτες

4 φέτες γαλλικής μπαγκέτας
Special Mε τυρί ένταμ, μπέικον, τυρί φιλαδέλφεια
και φρέσκια τομάτα 4,50 €
Aπλό Mε σκορδοβούτυρο 1,90 €
Iταλικό Mε σκόρδο, φρέσκια τομάτα, βασιλικό
και ελαιόλαδο 3,90 €
Tυριού Mε διάφορα τυριά και φρέσκια τομάτα 2,90 €

Φιλαδέλφεια Με τυρί φιλαδέλφεια, μπέικον
και κρεμμύδι 5,60 €
Τυριών Με διάφορα κίτρινα τυριά 4,60 €

Σπρινγκ ρολς

(Με ψιλοκομμένο κρέας και λαχανικά),
συνοδευμένα από γλυκόξινη σως 4,90 €

Τυρολιχουδιά

 τυριά φυλακισμένα σε τραγανά ρολάκια φύλλου
4
κρούστας  4,40 €
Aλά κρεμ 4,90 €

Φρέσκα Μανιτάρια
Ποικιλία από ψωμάκια

Ζυμώνονται και ψήνονται καθημερινά από εμάς 1,00 €

Grill & more...
Λουκάνικα

Σνίτσελ

Μπιφτέκι
σχάρας
Φιλετάκια
κοτόπουλο
Club
sandwich
Πανσετάκια
Mini
Burger
Κοτομπουκιές

 εκινήστε το δείπνο σας με αυθεντικά Γερμανικά
Ξ
λουκάνικα, ψημένα στο γκριλ, συνοδευόμενα από σως
μουστάρδας, σως barbeque
και φρέσκιες τηγανιτές πατάτες 8,90 €
Φρέσκο χοιρινό κρέας, αγκαλιασμένο από τραγανή
κρούστα, συνοδευόμενο από φρέσκιες τραγανιστές
πατάτες 7,90 €
 ειροποίητα σπιτικά μπιφτέκια, ψημένα στο grill, από
Χ
100% φρέσκο μοσχαρίσιο κιμά και φρέσκιες τραγανιστές πατάτες 7,00 €
 αριναρισμένα και ψημένα στο grill, συνοδεύονται
Μ
από σαλάτα εποχής και dressing 7,00 €
Με δικό μας χειροποίητο ψωμάκι, τραγανό bacon,
χοιρινή ομοπλάτη, τομάτα, μαρούλι, σως και φρέσκιες
τραγανιστές πατάτες 6,00 €
 ομματάκια χοιρινού σβησμένα με whiskey σε BBQ
Κ
sauce 5,50 €
 ρεσκοψημένο ψωμάκι και μπιφτεκάκι από ολόφρεσκο
Φ
μοσχαρίσιο κιμά 1,00 €
 ραγανιστά, ζουμερά φιλετάκια κοτόπουλου από
Τ
μπούτι, συνοδεύνται από honey mustard σως και
thousand island σως  4,90 €

Σαλάτες
Αμερικάνικη Πατατοσαλάτα Αυγό, λουκάνικο φρανκφούρτης,
πατάτα και φρέσκια σπιτική μαγιονέζα 3,50 €
Poulet Διάφορα πράσινα λαχανικά, φρεσκοψημένα κομμάτι στήθος κοτόπουλο, 	
ολόκληρα κομμάτια ζουμερού μπέικον, παρμεζάνα, κρουτόν, τοματίνια τσέρι,
σως βινεγκρέ γλυκιάς μουστάρδας 8,90 €
Λιακάδα Φρεσκοκομμένο μαρούλι, ρόκα, τοματίνια τσέρι, φουντούκια, διάφορα 	
πράσιναλαχανικά και φλοίδες παρμεζάνας, λουσμένη με σάλτσα μελιού
Aτομική: 3,50 € Kανονική: 5,90 €
Xως Πίτα, μαρούλι, μπέικον, φρεσκοψημένο κοτόπουλο,
τομάτα, αγγούρι, πιπεριά, σάλτσα δροσιάς 9,50 €
Ceasar Διάφορα πράσινα λαχανικά, τοματίνια τσέρι, κρουτόν, παρμεζάνα,
σως βινεγκρέ σίζαρ 5,60 € (σε περίπτωση που επιθυμείτε κοτόπουλο,
η τιμή διαμορφώνεται 8,90 €)
Parma Μαρούλι, ρόκα, τοματίνια τσέρι, λιαστή τομάτα, φρέσκια μοτσαρέλα,
προσούτο, παρμεζάνα, σως βινεγκρέ βαλσάμικου 9,30 €
Mid night sun Mαρούλι, καπνιστή γαλοπούλα, τυρί, καλαμπόκι, φρέσκα μανιτάρια,
πιπεριά, σως ροζέ 7,50 €
Σαλάτα Verano Mετσοβόνε, μαρούλι, καρότο και δροσερή σως γιαουρτιού 4,30 €

Ζυμαρικά
Όλα τα πιάτα ζυμαρικών προσφέρονται με όποια pasta προτιμάτε:
spaggheti, rigatoni, tagliatele. Όλα τα πιάτα ζυμαρικών γίνονται
και ΦΟΥΡΝΟΥ, εφ’ όσον το επιθυμείτε. Το τυρί είναι παρμεζάνα.
Σπαγγέτι Κλασική, ελαφριά και αξεπέραστη. Η φρέσκια τομάτα
Ναπολιτέν σε όλο της το μεγαλείο 5,30 €
Σπαγγέτι Φρέσκια τομάτα και διάφορα λαχανικά  με τσιγαρισμένο
Τennessee μπέικον, σβησμένα με ουίσκι 6,50 €
Σπαγγέτι de Φρέσκος μοσχαρίσιος κιμάς, λαχανικά, τομάτα
Cuba και μυρωδικά που σε ταξιδεύουν 6,50 €
Σπαγγέτι Τσιγαρισμένο μπέικον, κόκκινη σάλτσα, κοτόπουλο και
Λαδόκολλα διάφορα λαχανικά, ψημένα μέσα στη λαδόκολλα 8,50 €
Σπαγγέτι Κομματάκια κοτόπουλου και φρέσκα μανιτάρια,
Αλάντε που βράζονται αργά-αργά μέσα σε κρέμα 9,90 €
Ριγκατόνι Διάφορα λαχανικά ελαφρώς τηγανισμένα σε ελάχιστο
Dominic ελαιόλαδο και απαλή κρέμα γάλακτος 7,50 €
Ραβιόλια γεμιστά - Φρέσκα σπιτικά ραβιόλια με γέμιση τυριών,
χειροποίητα κρέμα γάλακτος και αρωματικά 8,50 €
Σπαγγέτιαλά αλά- Ζαμπόν (χοιρινή ωμοπλάτη) και τσιγαρισμένο μπέικον,
καρμπονάρα δεμένα με κρέμα γάλακτος και τυρί 7,50 €
Ταλιατέλες Σκληρά και μαλακά κίτρινα τυριά,που μαζί με την κρέμα
με 4 τυριά γάλακτος αγκαλιάζουν τα ζυμαρικά 8,90 €
Ριγκατόνι Ζαμπόν (χοιρινή ωμοπλάτη), μπέικον και κρέμα γάλακτος,
φούρνου σκεπασμένα με λιωμένο τυρί 7,50 €

Pizza
Μπορείτε να διαμορφώσετε τη δική σας πίτσα. Όλες οι πίτσες μας
είναι φτιαγμένες με δικά μας αγνά υλικά, γαρνιρισμένες
με λίγη (ή και περισσότερη εφ ‘όσον εσείς το επιθυμείτε)
σάλτσα Willy’s,  καθώς και μίγμα διάφορων τυριών.
Όλες μας οι πίτσες προσφέρονται στα μεγέθη 20εκ.- 30εκ.- 40εκ.
Μαργαρίτα Σάλτσα τομάτας, φρέσκια τομάτα και βασιλικός
3,70 € - 6,20 € - 11,30 €
Ντρίμερς (τυριά)Ένταμ, μοτσαρέλα και παρμεζάνα
4,40 € - 7,70 € - 14,50 €
Μιλανέζε Ζαμπόν (χοιρινή ωμοπλάτη), φρέσκα μανιτάρια, κρεμμύδι
4,30 € - 7,40 € - 13,10 €
Tropical Πεπερόνι, ανανάς, κρεμμύδι 4,30 € - 7,40 € - 13,10 €
Μακεδονία Φέτα, ελιές, φρέσκια τομάτα, πιπεριά, κρεμμύδι, ρίγανη
5,80 € - 9,90 € - 18,10 €
Vegetarian
Φρέσκια τομάτα, πιπεριά, ανανάς,  κρεμμύδι,
φρέσκα μανιτάρια, ελιές 5,30 € - 9,10 € - 15,90 €
Ροκφόρ Τ. ροκφόρ, πιπεριά, φρέσκια τομάτα, κρεμμύδι
5,40 € - 9,50 € - 17,10 €
Τζέιμς Κοτόπουλο, σάλτσα τομάτας, μπέικον, καλαμπόκι,
λίγη φρέσκια ρόκα 5,80 € - 10,40 € - 18,30 €
Arkadia Φέτα, ανθότυρο, σωταρισμένη μελιτζάνα σε ελαιόλαδο,
κολοκυθάκι, φρέσκια τομάτα, πιπεριά 5,40 € - 9,50 € - 17,10 €
Φιλαδέλφεια Τυρί φιλαδέλφεια, μπέικον, κρεμμύδι
5,10 € - 8,90 € - 16,30 €
Canadian bacon Μπέικον, σαλάμι, κρεμμύδι, φρέσκα μανιτάρια,
πιπεριά 5,00 € - 8,60 € - 15,00 €
Hot dog pizza Λουκάνικο τ. Φρανκφούρτης, καραμελωμένο
κρεμμύδι, σως μουστάρδας, σως πικάντικης κέτσαπ,
φρεσκοκομμένο καρότο και λάχανο 5,30 € - 9,10 € - 15,90 €
Viva Italia Φρέσκια μοτσαρέλα, προσούτο, ρόκα, τομάτα,
φλοίδες παρμεζάνας 6,70 € - 11,90 € - 21,50 €
Γερμανική Mοτσαρέλα, kerrygold, σάλτσα τομάτας και αυθεντικά
γερμανικά λουκάνικα 7,20 € - 11,80 € - 21,10 €
Mix grillKομματάκια κρέας, κοτόπουλο, μπέικον,
σάλτσα μπάρμπεκιου 6,50 € - 12,20 € - 21,60 €
Willy’s special Zαμπόν (χοιρινή ωμοπλάτη), μπέικον, σαλάμι,πιπεριά,
σουτζούκι, φρέσκα μανιτάρια, λουκάνικο τ. Φρανκφούρτης,
φρέσκια τομάτα, κρεμμύδι 5,80 € - 9,90 € - 17,80 €
Ανατόλια Σουτζούκι, φρέσκια τομάτα, φέτα, ρίγανη
5,10 € - 8,90 € - 16,30 €
Αφροδίτη Κρέμα γάλακτος, μπέικον, διπλό τυρί
5,10 € - 8,90 € - 16,30 €
Texas Κοτόπουλο, μπέικον,φρέσκα μανιτάρια, πιπεριά
5,80 € - 10,40 € - 18,30 €

Calzone Pizza
Μπορείτε να διαμορφώσετε τη δική σας calzone
από τα δεκάδες υλικά μας. Όλα τα Καλτσόνε προσφέρονται
στα μεγέθη 20 εκ. - 30 εκ.
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Μπύρες

Αναψυκτικά

Μαύρη καπνιστή 500ml
Paulaner weis (Γερμανίας) 500ml
Budweiser (Τσεχίας) 330ml
Mac Farland (κόκκινη μπύρα Ιρλανδίας) 330ml αλκοόλ 5,6%.
Παραδοσιακή (ΑLE)
Bud (Αμερικής) 330ml - Η μπύρα με τις περισσότερες πωλήσεις
στον κόσμο, αλκοόλ 5%
Corona Extra (Μεξικό) Η ελαφριά, αλκοόλ 4,6%
Warsteiner (χωρίς αλκοόλ Γερμανίας) 330ml αλκοόλ 0,5%
Heineken 330ml

Σανγκρία
Μεγάλη κανάτα 1 lt. 8,90 €
Mικρή κανάτα 0,5 lt. 5,50 €

Kρασιά
Ορεινό Σπυρόπουλου (750ml.)
Eκρηκτικά αρωματικό με το τριαντάφυλλο να κυριαρχεί
Κελλάρια Νικηφόρου(750ml.)
Kίτρινο, λαμπερό χρώμα, με αρώματα τριαντάφυλλου
και κίτρινων φρούτων.
Gordon negro freixenet αφρώδης οίνος (750ml.)
Μελιαστό Σπυρόπουλου (750ml.) Ροζέ ασυνήθιστο χρώμα.
Έντονο άρωμα από λουκούμι τριαντάφυλλο.
Ακακίες Κυρ. Γιάννη (750ml.) Κερασί χρώμα με αρώματα
σε φόντο φράουλας και κυδωνιού.
Παπαιωάννου (750ml.)Κόκκινο με μπλε ανταύγειες. Έντονο άρωμα κερασιού
και γαρίφαλου.
Αμέθυστος Λαζαρίδη (750ml.)Πορφυρό χρώμα.
Φρουτώδη αρώματα με φόντο βανίλιας.
Αέροινος Μοσχοφίλερο

Τα τυριά μας είναι Edam, Gouda, Φέτα, Mozzarella, Mozzarella φρέσκια,Filadelphia, Ανθότυρο, Μανούρι, Kerygold,
Parmezana, Bluecheese. Τα λάδια που χρησιμοποιούμε είναι ελληνικά, ελαιόλαδο, ηλιέλαιο και αραβοσιτέλαιο. Όλα
τα κρέατα και τα κοτόπουλα αγοράζονται φρέσκα και είναι Ευρωπαϊκής Ένωσης και άριστης ποιότητας. Οι σάλτσες
και τα κρέατα που χρησιμοποιούμε παρασκευάζονται και προμαγειρεύονται από εμάς με αγνά υλικά. Για λόγους
διασφάλισης της ποιότητας, ο ανανάς, ο τόνος και το καλαμπόκι είναι κονσερβαρισμένα ενώ οι γαρίδες και ο σολομός
είναι κατεψυγμένα. Το τυρί τ. ροκφόρ είναι blue cheese.
Υπεύθυνος καταστήματος: Γουλιέλμος Αποστολίδης
Οι τιμές περιλαμβάνουν όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις. Το κατάστημα υποχρεούται να εκδίδει θεωρημένες αποδείξεις.

210 9587891 • 210 9596388 • 210 9533033

Δημοσθένους 54 & Αγ. Πάντων,
Καλλιθέα

