
Σαλάτες €

Φατούς (Φύλλα μαρουλιού, κόκκινες και πράσινες πιπεριές, ντομάτα, φύλλα μέντας, 

αγγούρι, αρωματισμένα με σουμάκ, ελαιόλαδο, λεμόνι με κομμάτια crispy αραβικής 

πίτας)/ Fattoush (Mixed salad with lettuce, red and green peppers, tomato, mint leaves, 

cucumber and topped with sumac, lemon oil dressing and crispy arabic bread) 5,00

Ταμπουλέ (Ψιλοκομμένος μαϊντανός, ντομάτα, κρεμμύδι και πλληγούρι με ελαιόλαδο και 

λεμόνι)/ Tabboule (Salad of chopped parsley, onions, tomatoes, crackes wheat, served 

with lemon oil dressing 5,00

Ceasar's (Φύλλα μαρουλιού, κομματάκια από τρυφερό φιλέτο κοτόπουλου, παρμεζάνα, 

Ceasar's σως  και κρουτόν)/ (Lettuce, pieces chicken breast, parmesan, served with 

sauce Ceasar's and croutons) 5,50

Hubble bubble (Σπανάκι baby, λιαστή ντομάτα, φρέσκια μοτσαρέλα, κόκκινη λόλα με 

σως ελαιόλαδο και λεμόνι)/ Baby spinach, sundried tomatoes, fresh mozzarella, red loll 

salad, served with lemon oil dressing) 6,00

Φαλάφελ σαλάτα (Κροκέτες από ρεβύθια, φύλλα μαρουλιού, αγγούρ τουρσί, με ταχίνι 

σως και μαϊντανό)/ Falafel salad (Croquettes of chickpeas, lettuce, tomato, cucumber 

pickles with tahini sauce and parsley) 5,50

Κρύα ορεκτικά/ Cold mezze €

Xούμους (Πουρές ρεβυθιών με ταχίνι)/ Hommos (Chickpeas puree blended with tahini 

sauce)         4,00

Μουτάμπαλ (Καπνιστή μελιτζάνα με γιαούρτι και ταχίνι)/ Moutabbal (Smoked eggplant 

with yoghurt and tahini) 4,00

Μαγκντούς (Τουρσί μελιτζάνας με καρύδι και σκόρδο)/ Magtous (Eggplant pickles with 

walnut and garlic) 4,00

Λάμπνε (Γιαούρτι με μέντα και ελαιόλαδο)/ Lambne (Yoghurt with mint and olive oil) 4,00

Μουχάμαρα (Ψίχα καρυδιού, κρεμμύδι ψιλοκομμένο, πιπεριές Φλωρίνης μέτρια καυτερές 

και ελαιόλαδο)/ Mohamara (Walnut kernels, chopped onion, peppers medium hot and 

olive oil) 4,00

Ζεστά ορεκτικά/ Hot mezze €

Κίμπε ( 4 τμχ.) (Φωλιές από μοσχάρι και πληγούρι, με γέμιση κιμά, κρεμμύδι και 

κουκουνάρι)/ Kebbe (Fried meatballs stuffed with minced meat, onion and pine nuts) 5,00

Hubble bubble 
(Αλεξάνδρου Παπάγου 129, Ζωγράφου 157-73)

Μενού

1 / 3



Ρακακάτ (4 τεμ.) (Τρίγωνα με διάφορα τυριά και φρέσκα αρωματικά βότανα)/ Rakakat 

(Fried triangles filled with mixed cheese with fresh aromatic herbs) 5,00

Σαμπούσεκ (4 τμχ.) (Τρίγωνα με γέμιση από μοσχαρίσιο και αρνίσιο κιμά, κρεμμύδι και 

μπαχαρικά)/ Sambousek (Triangles filled with lamb and beef meat, with onion and 

aromatic herbs) 5,00

Φαλάφελ (Κροκέτες από ρεβύθια, σκόρδο, κόλιανδρο & φρέσκα βότανα. Σερβίρεται με 

ταχίνι σως)/ Falafel (Croquette of chickpeas, garlic, coriander & fresh herbs. Served with 

tahini sauce dip) 5,00

Finger food (Συνδυασμός από: Κιμπέ, ρακακάτ, φαλάφελ και σις ταούκ μίνι)/ 

Combination of: (Kebbe, rakakat, falafel & shish taouk) 10,00

Χούμους με κρέας ή κουκουνάρι (Πουρές ρεβυθιών με ταχίνι και κρέας/ κουκουνάρι)/ 

Homos with meat or pine nuts (Chickpeas puree blended with tahini sauce & meat or 

pine nuts) 5,00

Αράγιες (8 τμχ.) (Ψητή αράβικη πίτα με γέμιση από κιμά μοσχαρίσιο & αρνίσιο και 

διάφορα μυρωδικά)/ Arayess (Toasted arabic bread stuffed with minced lamb & beef 

with different herbs) 6,00

Hubble bubble κοτόπουλο (Κοτόπουλο με διάφορες πιπεριές, κρεμμύδι, σκόρδο και 

ελαιόλαδο. Σερβίρεται με σως μουστάρδα)/ Hubble bubble chicken (Chicken with 

peppers mixed, onion, garlic and olive oil. Served with mustard sauce) 6,00

Κελάζ (Ψητή αράβικη πίτα με γέμιση από τυρί και γαλοπούλα)/ Kelaz (Arabic bread 

stuffed with cheese & turkey) 4,50

Πατάτες καυτερές (Φρεσκοκομμένες τηγανητές πατάτες με σκόρδο, κόλιανδρο και 

καυτερή σάλτσα)/ Chili potatoes (Freshly homemade fries with garlic, coriander and chili 

sauce) 4,00

Τηγανητές πατάτες (Φρεσκοκομμένες τηγανητές πατάτες)/ Frashly fries (Freshly homeade 

fries) 3,00

Κυρίως πιάτα/ Main courses €

Σις ταούκ (Σουβλάκι από μαριναρισμένο φιλέτο κοτόπουλου. Σερβίρεται από φρέσκιες 

τηγανητές πατάτες)/ Shish taouk (Skewer of marinated chicken breast. Served with fresh 

french fries) 8,00

Hubble bubble κεμπάπ (Σουβλάκι από μοσχαρίσιο και αρνίσιο κιμά με ντομάτα, κρεμμύδι 

και τσίλι σως)/ Hubble bubble kebab (Skewer of beef and lamb mince with tomatoes, 

onions and chili sauce) 9,00

Κεμπάπ με γιαούρτι (Σουβλάκι από μοσχαρίσιο και αρνίσιο κιμά με γιαούρτι και φρέσκια 

σάλτσα ντομάτας)/ Kebab yoghurt (Skewer of lamb and beef mince with yoghurt and 

fresh tomato sauce) 9,00

Κεμπάπ (Σουβλάκι από μοσχαρίσιο και αρνίσιο κιμά με ντομάτα, κρεμμύδι και μαϊντανό)/ 

Kebab (Skewer of lamb and beef mince with tomato, onion kai parsley) 8,00
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Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Το μενού έχει δοθεί στο e-table.gr από το εστιατόριο στις 22/07/2015.

Για οποιαδήποτε αλλαγή στο μενού από αυτή 

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

Σημείωση σχετικά με το μενού:

3 / 3


