
Pizza (M,L,XL) €

Μαργαρίτα (χειροποίητη σάλτσα ντομάτας, gouda) 5,00/6,00/7,00

Απ'όλα (ζαμπόν, μπέικον,μανιτάρια, πιπεριά) 5,80/6,80/8,50

Κοτόπουλο (φιλέτο κοτόπουλο, φρέσκια ντομάτα, πιπεριά, καλαμπόκι) 6,00/7,00/9,00

Φορτοφαγική (πιπεριά, μανιτάρια,καλαμπόκι, ελιές, κρεμμύδι) 5,80/6,80/8,50

Μεξικάνα (ζαμπόν, μπέικον, πιπεριά, κρεμμύδι, φέτα, Tabasco, καλαμπόκι) 6,00/7,00/9,00

Διάφορα τυριά (gouda, regato, μοτσαρέλα, ροκφόρ) 5,80/6,80/8,50

πέσιαλ (ζαμπόν, μπέικον,πεπερόνε, λουκάνικο, μανιτάρια, πιπεριά) 6,00/7,00/9,00

Ανατολίτικη (φρέσκος κιμάς,πιπεριά, κρεμμύδι, φέτα) 6,00/7,00/9,00

Διαίτης (καπνιστή γαλοπούλα, φρέσκια ντομάτα, πιπεριά, καλαμπόκι, μανιτάρια) ΄5,80/6,80/9,00

Φωριάτικη (πιπεριά, κρεμμύδι,φρέσκια ντομάτα, ελιά, φέτα, καλαμπόκι) 5,80/6,80/8,50

Κρέμας (ζαμπόν, μπέικον, μανιτάρια, πλούσια κρέμα γάλακτος) 5,80/6,80/9,00

Salsiccia (πεπερόνε, λουκάνικο, φρέσκια ντομάτα, φέτα, πιπεριά) ΄5,80/6,80/9,00

Παρμεζάνα (μπέικον, φρέσκια ντομάτα, παρμεζάνα, pesto βασιλικού) 5,70/6,70/8,50

Σόνου (τόνος, φρέσκια ντομάτα, κρεμμύδι, καλαμπόκι) 5,70/6,70/9,00

Αέρος (πεπερόνε, σαλάμι μπύρας ή αέρος, ντομάτα cherry, καυτερή πιπεριά) 5,80/6,80/8,50

Σροπική (ζαμπόν, ανανάς, ντομάτα cherry, τυρί gouda) 5,50/6,50/8,50

Προσούτο (μοτσαρέλα, πρσούτο, ντομάτα cherry, φρέσκια ρόκα, κρέμα 

βαλσάμικου) 6,50/7,50/9,50

Βασιλικού (μοτσαρέλα, φρέσκια ντομάτα, pesto βασιλικού με έξτρα παρθένο 

ελαιόλαδο) 5,50/6,50/9,00

Π.Ο.Π. (Υέτα Ελασσόνας, μανούρι Συρνάβου, γραβιέρα Κρήτης, καπνιστό 

Μετσόβου) 5,50/6,50/9,00

Καπνιστή (καπνιστή μπριζόλα, καπνιστό Μετσόβου, φρέσκια ντομάτα, κρεμμύδι) 6,00/7,00/9,00

Ριβιέρα (Ντοματίνια, ελιές, καπνιστή μπριζόλα, μανούρι, ρόκα) 6,00/7,00/9,00

Νηστίσιμη (Κασέρι σόγιας, πιπεριά, μανιτάρια, ελιές, φρέσκια ντομάτα, καλαμπόκι) 5,80/6,80/9,00

Πολίτικη (αέρος, φέτα, ελιά, κρεμμύδι, αυγά) 6,00/7,00/9,00

Καλτσόνε 5,50/6,50/8,50

Ζυμαρικά €

Ναπολιτέν (μοναδική σάλτσα ντομάτας με έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, τριμμένο 

κεφαλοτύρι) 4,00

Καρμπονάρα (μπέικον, φρέσκια μανιτάρια, κρέμα γάλακτος, παρμεζάνα) 4,90

Υούρνου (ζαμπόν, μπέικον, μανιτάρια, πιπεριά, φέτα, σάλτσα ντομάτας) 5,50

Μπολονέζ (μοναδική σάλτσα ντομάτας με φρέσκο μοσχαρίσιο κιμά) 4,80

Ελληνική (μοναδική σάλτσα ντομάτας, πιπεριά, ελιά, φέτα) 4,50

Από τη ικελία (caponese) (μοναδική σάλτσα ντομάτας, μπέικον, κρέμα γάλακτος 

με άρωμα βασιλικού) 4,90

Θέλω….pizza
(Λ. Παπανικολάου 75, Πεύκα, Θεσσαλονίκη)

Μενού
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Κοτόπουλο Εστραγκόν (λευκή σάλτσα τυριών, ψητό κοτόπουλο, ντοματίνια με 

εστραγκόν 5,50

Συριά από τα μέρη μας (κρέμα γάλακτος, φέτα Ελασσόνας, γραβιέρα Κρήτης, 

κεφαλοτύρι) 4,50

Διάφορα τυριά (κρέμα γάλακτος, gouda, regato,emental, ροκφόρ) 4,50

Pesto βασιλικού (εξαιρετικο παρθένο ελαιόλαδο με βασιλικό, κουκουνάρι, σκόρδο, 

παρμεζάνα) 4,50

Salsiccia (λουκάνικο, σάλτσα ντομάτας, φέτα, πιπεριά) 4,,50

Σορτελίνια κρέμας (ζαμπόν,μπέικον, μανιιτάρια, πλούσια κρέμα γάλακτος, gouda) 5,90

Πέννες φουρνιστές (κρέμα γάλακτος, φρέσκος κιμάς, φέτα, μοτσαρέλα) 5,00

Φρέσκιες σαλάτες (Μικρή/Μεγάλη) €

εφ (μαρούλι, ντομάτα, αγγούρι, ζαμπόν, gouda, αυγό, σως μαγιονέζα) 2,90/4,80

Καίσαρα (μαρούλι, λολο ρόσσο, κοτόπουλο ψητό, ντομάτα cherry, κρουτόν, 

καλαμπόκι, παρμεζάνα) 3,00/4,90

Άγρια ρόκα (φρέσκια ρόκα, μαρούλι, ντομάτα cherry, κρουτόν, καλαμπόκι, 

παρμεζάνα) 2,90/4,80

Θέλω…σαλάτα (μαρούλι, φρέσκια ρόκα, λολο ρόσσο, ρόδι, προσούτο, καρύδι, 

παρμεζάνα) 3,50/5,50

Ethnic (μαρούλι, λολο ρόσσο, ντομάτα cherry, κόκκινο φασόλι, καλαμπόκι, 

κρουτόν, ελιά) 3,00/5,00

Σόνου (μαρούλι, τόνος, ντομάτα, αγγούρι, αυγό, καλαμπόκι, κάπαρη) 3,00/5,30

Ελληνική με πέννες (φρέσκια ντομάτα, αγγούρι, φέτα, ελιά, κρεμμύδι, πέννες, 

κρουτόν, λαδόξυδο) 3,50/5,50

Σοσκάνης (μαρούλι, ρόκα, λολο ρόσσο, κοτόπουλο, μπεικον, ντομάτα cherry, 

κρουτόν, καρύδι, παρμεζάνα) 3,30/5,30

Σύρναβου (πράσινη σαλάτα, ψητό μανούρι, ντομάτα, ελιά, κρουτόν, κρέμα 

βαλσάμικου) 3,30/5,30

Gorgonzola (πράσινη σαλάτα,ντομάτα cherry, αγγούρι, καρύδι, σως gorgonzola) 3,30/5,30

Νησιώτικη (πράσινη σαλάτα, ντομάτα, αγγούρι, φέτα, ελιά, κρουτόν) 2,90/4,80

Πέρσικη αλάτα (μαρούλι, αγγούρι, ντομάτα, καρότο,σως) 7,00

Πέρσικη αλάτα (μαρούλι, αγγούρι, ντομάτα, καρότο,σως) 7,00

Ορεκτικά €

Ατομικό καλτσόνε 2,00

κορδόψωμο χωριάτικο (τυρί φέτα, ντομάτα, ρίγανη) 3,00

κορδόψωμο κασέρι (τυρί gouda) 2,50

Πατάτες τηγανιτές 1,90

Μανιτάρια γεμιστά (φρέσκα μανιτάρια, μπέικον, gouda, μοτσαρέλα, κρέμα 

γάλακτος) 4,50
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Κοτομπουκιές (μπουκίτσες κοτόπουλο, συνοδεύονται με τηγανιτές πατάτες και σως 

μουστάρδας(10τμχ)) 5,00

Club sandwich €

Calzonito club (ζαμπόν, μπέικον, μαιτάρια, πιπεριά, gouda, σως μαγιονέζας) 6,50

Club sandwich (ζαμπόν, φρέσκια ντομάτα, μαρούλι, σως μαγιονέζας) 4,50

Club κοτόπουλο (φιλέτο κοτόπουλο, φρέσκια ντομάτα, μαρούλι, σως 

μαγιονέζας,συνοδεύεται με τηγανιτές πατάτες) 4,90

Club γαλοπούλας (μανούρι, γαλοπούλα, ντομάτα, μαρούλι, συνοδεύεται με 

τηγανιτές πατάτες) 4,90

C;ub καπνιστό (καπνιστό κασέρι, καπνιστή μπριζόλα, ντομάτα, μαρούλι, 

συνοδεύεται με τηγανιτές πατάτες) 4,90

Πεϊνιρλί (Ατομικό/κλασσικό) €

Ζαμπόν- μπέικον 4,30/5,30

Μπέικον- αυγό 4,30/5,30

Μπέικον- φέτα 4,30/5,30

Κρέπα και βάφλα €

ΠΡΑΛΙΝΕ:

Μερέντα 0,50

Nutella 0,80

Λευκή πραλίνα 0,80

Μέλι 1,00

ΜΑΡΜΕΛΑΔΕ: 

Υράουλα 1,00

Κεράσι 1,00

Ροδάκινο 1,00

Βερίκοκο 1,00

ύκο 1,00

ΜΠΙΚΟΣΑ:

Πτι-μπερ 0,40

Oreo 0,60

Digestive 0,60

ΥΡΟΤΣΑ:

Μπανάνα 0,80

Υράουλα 0,90

ΙΡΟΠΙ:

οκολάτα 0,30

Καραμέλα 0,30

Υράουλα 0,30

Βύσσινο 0,30

αντιγύ 0,30
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Ξηροί καρποί (φουντούκι, αμύγδαλο, καρύδι, ινδοκάρυδο, τρούφα) 0,40

Τόστ και αλμυρή κρέπα €

ΣΤΡΙΑ:

Gouda 0,60

Καπνιστό τυρί 0,90

Υέτα 0,60

Μανούρι 0,70

Μοτσαρέλα 0,70

Ροκφόρ 0,80

Philadelphia 0,90

Reggato 0,70

ΑΛΛΑΝΣΙΚΑ:

Ζαμπόν 0,50

Μπέικον 0,60

Αέρος 0,70

Καπνιστή μπριζόλα 0,70

Πεπερόνε 0,60

Γαλοπούλα 0,70

Κοτόπουλο 0,80

Κοτομπουκιές 0,90

ΔΙΑΥΟΡΑ:

Αυγό 0,50

Πατάτες 0,50

Καλαμπόκι 0,40

Ελιές 0,40

Πατατάκια sticks 0,40

Tabasco 0,30

ΛΑΦΑΝΙΚΑ:

Ντομάτα 0,30

Μαρούλι 0,30

Πιπεριά 0,30

Μανιτάρια 0,50

ΑΛΑΣΕ:

Ουγγαρέζα 0,40

Φτυπητή 0,40

Κηπουρού 0,40

Μουστάρδα 0,40

Κέτσαπ 0,40

Μαγιονέζα 0,40

ως μουστάρδας 0,40

ως εφ 0,40

Αγγουρ/γιονέζα 0,40
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Οι τιμές περιλαμβάνουν ΥΠΑ.

Σο μενού έχει δοθεί στο e-table.gr από το εστιατόριο στις 07/11/2014.

Για οποιαδήποτε αλλαγή στο μενού από αυτή 

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

Σημείωση σχετικά με το μενού:

5 / 5


