LUNCH & DINNER

°

MENU

“Μεσογειακή”

Σ Α Λ ΑΤ Ε Σ

SALADS

Kανονική / Aτοµική

Μεσογειακή / Mediterranean salad with cheese
(Tοµάτα, αγγούρι, κρεµµύδι, ελιές, παξιµάδια, φρέσκια ρίγανη
& φέτα ή Κατίκι ∆οµοκού)

6,00€ / 3,50€

Filothei 65 / Our “Caesar” Salad
(Iceberg, µαρούλι, κοτόπουλο ή γύρο κοτόπουλο, καλαµπόκι, tortilla crisps,
caesar dressing & τριµµένη παρµεζάνα)

6,50€ / 4,00€

Ντάκος / Salad from Crete
(Παξιµάδι, ψιλοκοµµένη τοµάτα, φρέσκια ρίγανη,
ελαιόλαδο & φέτα ή Κατίκι ∆οµοκού)

5,50€ / 3,50€

Πράσινη µε κοτόπουλο / Chicken salad (fillet or gyros)
(Λόλα, πιπεριά, αγγούρι, κρουτόν, φιλέτο κοτόπουλο ή γύρος κοτόπουλο,
τριµµένη παρµεζάνα & σως µουσταρδόµελου)

6,90€ / 3,90€

Coleslaw
(Λάχανο, καρότο, coleslaw mayo)

4,50€ / 3,00€

Superfood
(Quinoa, goji berries, cranberries, ξηρούς καρπούς, φρούτα,
αποξηραµένα φρούτα & βινεγκρέτ passion fruit)
(+ κοτόπουλο / chicken 2,00€)

7,90€ / 4,50€

Ψητά Λαχανικά / Grilled Vegetables
(Kολοκύθι, πιπεριές, µελιτζάνα & σως µπαλσάµικο
µέσα σε φωλιά τορτίγιας)

5,90€ / 3,50€

Portobello
(Ρόκα, baby σπανάκι, τριµµένο καρύδι, ταλαγάνι,
µανιτάρια portobello & σως µπαλσάµικο)

7,50€ / 4,50€

Caprese
(Τοµάτα, µοτσαρέλα buffalo, baby σπανάκι & πέστο βασιλικού)

6,90€ / 3,50€

Cherry Tomato
(Tοµατίνια, pesto λιαστής τοµάτας, παξιµάδια,
παλαιωµένη γραβιέρα, φρέσκα µυρωδικά)

6,50€ / 3,50€

Σαλάτα της επιλογής σας
Your salad of choice

4,00€ / 2,50€

“Πράσινη µε κοτόπουλο”

“Λουκάνικο χωριάτικο”

ΟΡΕΚΤΙΚΑ

APPETIZERS

Ταλαγάνι σχάρας µε χειροποίητη µαρµελάδα
Talagani cheese with handmade marmelade

4,90€

Ψητό καλαµπόκι µε σως αϊολί & ανάµεικτα µπαχαρικά
Roasted corn with aioli sauce & mixed spices

4,90€

Μπουρεκάκια µελιτζάνας πανέ µε µε σως sweet chilly (4τµχ.)
Eggplant patties with sweet chilly sauce (4pcs.)

4,90€

Kολοκυθάκια τηγανιτά σε στικς συνοδευόµενα απο σως γιαουρτιού
Sticks of fried zucchini with yogurt sauce

5,00€

Φέτα Π.Ο.Π. µε έξτρα παρθένο ελαιόλαδο & άγρια ρίγανη
Feta cheese with olive oil & oregano

3,50€

Ψητά µανιτάρια Πορτοµπέλλο
Grilled Portobello mushrooms

5,20€

Ψητά τοµατίνια περασµένα σε καλαµάκι
µε έξτρα παρθένο ελαιόλαδο & χοντρό αλάτι (2τµχ.)
Grilled tomato sticks with olive oil & salt (2pcs.)

4,00€

Λουκάνικο χωριάτικο συνοδευόµενο απο
σως µπάρµπεκιου & baby σπανάκι
Sausage with BBQ sauce & baby spinach

5,90€

Τυροκροκέτες πανέ µε σως sweet chilly (5τµχ.)
Cheeseballs with sweet chilly sauce (5pcs.)

4,50€

Σφακιανή πίτα µε σουσάµι & µέλι
Cheesepie with sesame & honey

5,20€

Πίτα κοµµένη µε αλάτι & ρίγανη
Pita bread

0.60€

Πιτάκι µε αλάτι & ρίγανη
Small pita bread

0.30€

Πιτάκια µερίδα µε αλάτι & ρίγανη (4τµχ.)
Small pitas ( 4pcs.)

1,20€

“Φρέσκιες τηγανιτές πατάτες
µε κόκκινη πολίτικη σάλτσα,
τριµµένη φέτα & µπούκοβο”

“Chips φρέσκιας
πατάτας µε λάδι τρούφας
& τριµµένη παρµεζάνα”

ΟΙ ΠΑΤΑΤΕΣ ΜΑΣ

FRENCH FRIES

Φρέσκιες τηγανιτές πατάτες µε αλάτι & ρίγανη
French fries

3,00€

Φρέσκιες τηγανιτές πατάτες µε τριµµένη παρµεζάνα ή τσένταρ
French Fries with parmesan or cheddar cheese

3,80€

Φρέσκιες τηγανιτές πατάτες µε τυρί gouda & σως µουστάρδας
French Fries with gouda cheese & mustard sauce

3,80€

Chips φρέσκιας πατάτας µε λάδι τρούφας & τριµµένη παρµεζάνα
Truffle oil chips with parmesan cheese

6,50€

Φρέσκιες τηγανιτές πατάτες µε κόκκινη πολίτικη σάλτσα,
τριµµένη φέτα & µπούκοβο
French Fries with red sauce & chilly pepper
Αυγά µάτια µε µπέικον, τυρί gouda & πατάτες τηγανιτές
Eggs with bacon, french fries & gouda cheese

ΟΙ ΣΑΛΤΣΕΣ ΜΑΣ

SAUCES

3,80€
4,90€

Ντιπ / Μερίδα
Small / Big

Σως µουστάρδας / Mustard sauce

1,20€ / 3,00€

Σως γιαούρτι µε φρέσκα µυρωδικά / Yogurt sauce

1,20€ / 3,00€

Σως Γιαουρτιού / Yogurt sauce

1,20€ / 3,00€

Σως ταχίνι / Tahini sauce

1,20€ / 3,00€

Σως sweet chilly

1,20€ / 3,00€

Σως µουσταρδόµελου / Mustard honey sauce

1,20€ / 3,00€

Σως αϊόλι / Aioli sauce

1,20€ / 3,00€

Σως Τσένταρ / Cheddar cheese

1,20€ / 3,00€

Κόκκινη πολίτικη σάλτσα / Tomato sauce

1,20€ / 3,00€

Burger sauce 65

1,20€ / 3,00€

ΠΙΤΕΣ ΤΥΛΙΧΤΕΣ ΑΛΑ∆ΩΤΕΣ PITAS
Κλασσική / Classic

Oλικης / Whole Grain

Καλαµποκιού / Corn

Πίτα γύρο χοιρινό / Pita with pork gyros
(Σως γιαουρτιού, τοµάτα, κρεµµύδι & πατάτες)

2,60€

Πίτα γύρο κοτόπουλο / Pita with chicken gyros
(Σως µουστάρδας, τοµάτα, µαρούλι & πατάτες)

2,60€

Πίτα καλαµάκι χοιρινό / Pita with pork stick
(Σως γιαουρτιού, τοµάτα, κρεµµύδι & πατάτες)

2,50€

Πίτα µπριζολάκι χοιρινό ψιλοκοµµένο / Pita with small pork steak
(Σως γιαουρτιού, τοµάτα, κρεµµύδι & πατάτες)

2,60€

Πίτα καλαµάκι κοτόπουλο / Pita with chicken stick
(Σως µουστάρδας, τοµάτα, µαρούλι & πατάτες)

2,60€

Πίτα φιλέτο κοτόπουλο ψιλοκοµµένο / Pita with chicken fillet
(Σως µουστάρδας, τοµάτα, µαρούλι & πατάτες)

2,70€

Πίτα καλαµάκι µοσχάρι / Pita with beef stick
(Σως γιαουρτιού, τοµάτα, κρεµµύδι & πατάτες)

4,20€

Πίτα κεµπάπ / Pita with kebab (mixed lamp with beef)
(Γιαούρτι, κρεµµύδι, κόκκινη πολίτικη σάλτσα & πατάτες)

2,60€

Πίτα µπιφτέκι µοσχάρι / Pita with beef burger
(Σως γιαουρτιού, τοµάτα, κρεµµύδι & πατάτες)

2,60€

Πίτα µπιφτέκι κοτόπουλο / Pita with chicken burger
(Σως µουστάρδας, τοµάτα, µαρούλι & πατάτες)

2,60€

Πίτα λουκάνικο / Pita with sausage
(Tοµάτα, πατάτα, κρεµµύδι, κέτσαπ & µουστάρδα)

2,50€

Πίτα οικολογικό / Veggie Pita
(Tοµάτα, µαρούλι, κρεµµύδι & πατάτες)

1,80€

Πίτα Ταλαγάνι / Pita with Talagani cheese
(Tοµάτα, πατάτα, µαρούλι)

2,90€

Πίτα φαλάφελ / Pita with falafel
(Tοµάτα, αγγούρι, iceberg, σως ταχίνι)

2,20€

PREMIUM ΤΥΛΙΧΤΕΣ ΑΛΑ∆ΩΤΕΣ
PREMIUM PITAS
Κλασική / Classic

Oλικής / Whole Grain

Καλαµποκιού / Corn

Πίτα γύρο χοιρινό ή µπριζολάκι ψιλοκοµµένο
Pita with pork gyros or small pork steak
(2 φέτες τραγανό ψιλοκοµµένο µπεϊκον, πατάτες τηγανιτές & BBQ sauce)

2,90€

Πίτα γύρο κοτόπουλο ή ψιλοκοµµένο φιλέτο κοτόπουλο
Pita with chicken gyros or chicken fillet
(Ψιλοκοµµένο µαρούλι, ψιλοκοµµένο καρότο, sweet chilly sauce & aioli sauce)

2,90€

“Γύρος Χοιρινός Μερίδα”

AΡΑΒΙΚΕΣ ΠΙΤΕΣ ΤΟΡΤΙΓΙΕΣ
ARABIC TORTILLA

Αραβική / Τορτίγια γύρο χοιρινό / Arabic - Tortilla with pork gyros
(Σως γιαουρτιού, τοµάτα, κρεµµύδι & πατάτες)

4,00€

Αραβική / Τορτίγια γύρο κοτόπουλο / Arabic - Tortilla with chicken gyros
(Σως µουστάρδας, τοµάτα, µαρούλι & πατάτες)

4,00€

Αραβική / Τορτίγια καλαµάκι χοιρινό / Arabic - Tortilla with pork stick
(Σως γιαουρτιού, τοµάτα, κρεµµύδι & πατάτες)

3,90€

Αραβική / Τορτίγια µπριζολάκι χοιρινό ψιλοκοµµένο
Arabic - Tortilla with small pork steak
(Σως γιαουρτιού, τοµάτα, κρεµµύδι & πατάτες)

4,00€

Αραβική / Τορτίγια καλαµάκι κοτόπουλο
Arabic - Tortilla with chicken stick
(Σως µουστάρδας, τοµάτα, µαρούλι & πατάτες)

4,00€

Αραβική / Τορτίγια φιλέτο κοτόπουλο ψιλοκοµµένο
Arabic - Tortilla with chicken fillet
(Σως µουστάρδας, τοµάτα, µαρούλι & πατάτες)

4,10€

Αραβική / Τορτίγια καλαµάκι µοσχάρι / Arabic - Tortilla with beef stick
(Σως γιαουρτιού, τοµάτα, κρεµµύδι & πατάτες)

4,90€

Αραβική / Τορτίγια κεµπάπ
Arabic - Tortilla with kebab (mixed lamp with beef)
(Γιαούρτι, κρεµµύδι, κόκκινη πολίτικη σάλτσα & πατάτες)

4,00€

Αραβική / Τορτίγια µπιφτέκι µοσχάρι
Arabic - Tortilla with beef burger
(Σως γιαουρτιού, τοµάτα, κρεµµύδι & πατάτες)

4,00€

Αραβική / Τορτίγια µπιφτέκι κοτόπουλο
Arabic - Tortilla with chicken burger
(Σως µουστάρδας, τοµάτα, µαρούλι & πατάτες)

4,00€

Αραβική / Τορτίγια λουκάνικο / Arabic - Tortilla with sausage
(Τοµάτα, πατάτες, κρεµµύδι, κέτσαπ & µουστάρδα)

3,90€

Αραβική / Τορτίγια οικολογικό / Veggie Arabic - Tortilla
(Τοµάτα, µαρούλι, κρεµµύδι & πατάτες)

2,90€

Αραβική / Τορτίγια Ταλαγάνι / Arabic - Tortilla with Talagani cheese
(Τοµάτα, πατάτα, µαρούλι)

4,30€

Αραβική Φαλάφελ / Arabic with falafel
(Τοµάτα, αγγούρι, iceberg, σως ταχίνι)

3,60€

Τορτίγια Λαχανικών / Veggie Tortilla
(Ψητό κολοκύθι, ψητές πιπεριές, ψητή µελιτζάνα & µπαλσάµικο)

3.60€

“Καλαµάκι Χοιρινό µερίδα”

ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ STICKS

Καλαµάκι χοιρινό / Pork

1,80€

Καλαµάκι κοτόπουλο µπούτι / Chicken leg

1,90€

Καλαµάκι κοτόπουλο στήθος / Chicken breast

1,90€

Mπριζολάκι χοιρινό / Small pork steak

1,90€

Καλαµάκι µοσχάρι (Γάλακτος) / Beef

3,40€

Κεµπάπ / Kebab

1,90€

Μπιφτέκι µοσχάρι / Beef burger

1,90€

Μπιφτέκι κοτόπουλο / Chicken burger

1,90€

Καλαµάκι λουκάνικο / Sausage

1,80€

Καλαµάκι Ταλαγάνι / Talagani cheese

2,40€

Καλαµάκι τοµατίνι / Tomato

1,90€

ΣΚΕΠΑΣΤΕΣ

PITA CLUB SANDWICH

Συνοδεύονται απο πατάτες τηγανιτές

Γύρος χοιρινό / Pork gyros
(Τοµάτα, πατάτες, κρεµµύδι, σως γιαουρτιού & τυρι gouda)

5,90€

Γύρος κοτόπουλο / Chicken gyros
(Τοµάτα, πατάτες, σως µουστάρδας & τυρι gouda)

5,90€

Mπριζολάκι χοιρινό / Small pork steak
(Τοµάτα, πατάτες, κρεµµύδι, σως γιαουρτιού & τυρι gouda)

5,90€

Φιλέτο κοτόπουλο / Chicken fillet
(Τοµάτα, πατάτες, σως µουστάρδας & τυρι gouda)

6,00€

Kεµπάπ / Κebab (mixed lamp with beef)
(Πατάτες, κρεµµύδι, κόκκινη πολίτικη σάλτσα, γιαούρτι & τυρι gouda)

5,90€

Μπιφτέκι µοσχάρι / Βeef burger
(Τοµάτα, πατάτες, κρεµµύδι, σως γιαουρτιού & τυρι gouda)

6,00€

Λουκάνικο / Sausage
(Τοµάτα, πατάτες, κρεµµύδι, κέτσαπ, µουστάρδα & τυρι gouda)

5,80€

Σκεπαστή Club XXL / Pita Club Sandwich XXL
(Kρεας της επιλογής σας σε τριπλη τετράγωνη πιτα
µε aioli sauce, τοµάτα, iceberg, µαγιονέζα, πατάτες)

7,90€

“Καλαµάκι Μοσχάρι µερίδα”

ΜΕΡΙ∆ΕΣ

PORTIONS

Γύρος χοιρινό / Pork gyros
(Σως γιαουρτιού, τοµάτα, πατάτες & πίτα κοµµένη)

8,20€

Γύρος κοτόπουλο / Chicken gyros
(Σως µουστάρδας, τοµάτα, µαρούλι, πατάτες & πίτα κοµµένη)

8,20€

Mπριζολάκι χοιρινό µερίδα (4 τµχ.) / Small pork steak (4 pcs.)
(Σως γιαουρτιού, τοµάτα, πατάτες & πιτάκια)

8,20€

Mπριζολάκι χοιρινό BBQ µερίδα (4 τµχ.) / Small pork BBQ steak (4 pcs.)
(Σως BBQ, τοµάτα, πατάτες & πιτάκια)

9,20€

Kαλαµάκι χοιρινό µερίδα (3 τµχ.) / Pork sticks (3 pcs.)
(Σως γιαουρτιού, τοµάτα, πατάτες & πιτάκια)

8,00€

Kαλαµάκι κοτόπουλο µερίδα (3 τµχ.) / Chicken sticks (3 pcs.)
(Σως µουστάρδας, τοµάτα, πατάτες & πιτάκια)

8,00€

Φιλέτο κοτόπουλο µερίδα / Chicken fillet
(Ψητά λαχανικά εποχής, dressing µουστάρδας)

9,90€

Καλαµάκι µοσχάρι µερίδα (3 τµχ.) / Beef sticks
(Σως γιαουρτιού, τοµάτα, πατάτες & πιτάκια)

11,90€

Kεµπάπ (4 τµχ.) / Kebab (mixed lamp with beef) (4 pcs.)
(Γιαούρτι, κόκκινη πολίτικη σάλτσα, κρεµµύδι, µυρωδικά & πιτάκια)

8,90€

Γιαουρτλού Κεµπάπ µερίδα (4 τµχ.) / “Giaourtlou” kebab
(Πολίτικη συνταγή υπέροχων αρωµάτων)

9,50€

Μπιφτέκι µοσχάρι (3 τµχ.) / Beef burgers (3 pcs.)
(Σως γιαουρτιού, τοµάτα, πατάτες & πιτάκια)

9,50€

Mπιφτέκι κοτόπουλο (3 τµχ.) / Chicken burgers (3 pcs.)
(Σως µουστάρδας, τοµάτα, µαρούλι, πατάτες & πιτάκια)

9,50€

Χοιρινό φιλέτο λαιµού / Pork fillet
(Πατάτες, dressing µουστάρδας)

10,90€

Μισό κοτόπουλο σχάρας / Grilled chicken
(Πατάτες, dressing µουστάρδας)

8,90€

Κοτόπουλο γεµιστό µε τυρί gouda & µπεϊκον
Chicken stuffed with cheese & bacon
(Πατάτες, dressing µουστάρδας)

9,50€

Σούβλα κοτόπουλο (2 ατόµων) / Grilled chicken (for 2 persons)
(700gr µπούτι κοτόπουλο περασµένα σε βέργα συνοδευόµενο
απο µια ολόκληρη µερίδα πατάτες & dressing µουστάρδας)

16,80€

Σούβλα Mπριζολάκια BBQ (2 ατόµων) / Grilled pork BBQ steak (for 2 persons)
(700gr µπριζολάκια χοιρινά περασµένα σε βέργα βουτηγµένα
σε σως BBQ συνοδευόµενα απο µια ολόκληρη µερίδα πατάτες)

16,80€

Rib eye angus µοσχάρι / Angus beef steak
(Συνοδεύεται από ψητά λαχανικά σχάρας µε µπαλσάµικο
& 4 είδη χοντρού αλατιού)

18,90€

Φαλάφελ (5 τµχ.) / Falafel (4 pcs.)
(Τοµάτα, iceberg, πατάτες, αραβική πίτα κοµµένη, σως ταχίνι)

7,20€

Πίτα καλαµάκι Χοιρινό

“Πίτα Λουκάνικο”

“Σούβλα κοτόπουλο (2 ατόµων)”

Π Ο Ι Κ Ι Λ Ι Ε Σ Κ Ρ Ε ΑΤ Ι Κ Ω Ν
VARIETY OF MEET

2 ατόµων / 2 persons

15,90€

Γύρος χοιρινός, γύρος κοτόπουλο, 1 καλαµάκι χοιρινό, 1 καλαµάκι κοτόπουλο,
1 µπριζολάκι χοιρινό, 1 λουκάνικο. Συνοδεύεται µε µια ολόκληρη µερίδα πατάτες
τηγανιτές, 2 πίτες κοµµένες & 2 σως της επιλογής σας.
4 ατόµων / 4 persons

28,90€

∆ιπλός Γύρος χοιρινός, διπλός γύρος κοτόπουλο, 2 καλαµάκια χοιρινά,
2 καλαµάκια κοτόπουλο, 2 µπριζολάκια χοιρινά, 2 λουκάνικα, 2 µπιφτέκια µοσχαρίσια
& 2 κεµπάπ. Συνοδεύεται µε µια ολόκληρη µερίδα πατάτες τηγανιτές, 4 πίτες κοµµένες
& 4 σως της επιλογής σας.

BURGERS
Συνοδεύονται απο πατάτες τηγανιτές

Classic (Mπιφτέκι µοσχάρι ή Φιλέτο κοτόπουλο)
(Βeef burger or Chicken fillet)
(Tοµάτα, iceberg, κρεµµύδι, burger sauce “65”)

4.90€

Cheeseburger (Mπιφτέκι µοσχάρι ή Φιλέτο κοτόπουλο)
(Βeef burger or Chicken fillet)
(Tοµάτα, iceberg, cheddar cheese, burger sauce “65”)

5.20€

BBQ (Mπιφτέκι µοσχάρι ή Φιλέτο κοτόπουλο)
(Βeef burger or Chicken fillet)
(Tοµάτα, iceberg, cheddar cheese, τραγανό µπεϊκον, BBQ sauce)

5.80€

Honey Mustard (Mπιφτέκι µοσχάρι ή Φιλέτο κοτόπουλο)
(Βeef burger or Chicken fillet)
(Tοµάτα, iceberg, τραγανό µπεϊκον, σως µουσταρδόµελου)

5.50€

Angus Beef Burger (Mπιφτέκι µοσχάρι angus)
(Tοµάτα, iceberg, κρεµµύδι, burger sauce “65”)

7,90€

Double Angus Beef Burger (Mπιφτέκι µοσχάρι angus)
(∆ιπλό burger, τοµάτα, iceberg, κρεµµύδι, burger sauce “65”)
Extras: BBQ sauce / cheddar cheese / bacon / αυγό

9,90€

Chicken Burger (Μπιφτέκι κοτόπουλο ή Φιλέτο κοτόπουλο)
(Chicken burger or Chicken fillet)
(Mανιτάρια, guacamole, λευκή σως τυριού, µουστάρδα)
Mini wagyu burgers (Μπιφτέκι µοσχάρι wagyu)
(Tοµάτα, iceberg, τραγανό κρεµµύδι, burger sauce “65”, BBQ sauce)
Μini Vegan Falafel Burgers
(Falafel, τοµάτα, iceberg, taxini sauce)

0,50€/ extra
8,90€

14,90€

7,90€

“Μπιφτέκι µοσχάρι µερίδα”

“Cheesecake κεράσι”

Λουκάνικο χωριάτικο

“Σουφλέ σοκολάτας bueno µε παγωτό βανίλια”

ΓΛ Υ Κ A D E S S E R T S
Σουφλέ σοκολάτας µε παγωτό βανίλια ή σοκολάτα
Chocolate Soufflé & vanilla or chocolate ice cream

4,50€

Σουφλέ σοκολάτας bueno µε παγωτό βανίλια ή σοκολάτα
Bueno Chocolate Soufflé & vanilla or chocolate ice cream

4,90€

Cheesecake κεράσι
Cherry Cheesecake

4,00€

Μηλόπιτα µε σιρόπι καραµέλας µε παγωτό βανίλια ή σοκολάτα
Apple pie with caramel syrup & vanilla or chocolate ice cream

4,50€

Τυραµισού
Tiramisu

4,00€

Καρυδόπιτα µε παγωτό βανίλια ή σοκολάτα
Pecan pie & vanilla or chocolate ice cream

4,50€

Μπάλα παγωτό βανίλια
Scoop vanilla ice cream
(+0,30 σιρόπι σοκολάτας ή καραµέλας)

1,50€

Μπάλα παγωτό σοκολάτα
Scoop chocolate ice cream
(+0,30 σιρόπι σοκολάτας ή καραµέλας)

1,50€

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ SOFT DRINKS

Coca Cola 250ml

1,50€

Coca Cola Zero 250ml

1,50€

Coca Cola Light 250ml

1,50€

Fanta Orange / Blue 250ml

1,50€

Fanta Lemon 250ml

1,50€

Sprite 250ml

1,50€

San Pellegrino 250ml

1,90€

San Pellegrino 750ml

5,00€

Νερό Εµφιαλωµένο ΑΥΡΑ 1lt
Mineral Water AVRA 1lt

1,50€

MΠΥΡΕΣ BEERS

Ποτήρι Μάµος 400ml
Μamos Glass 400ml

3,50€

Ποτήρι Αλφα Weiss 300ml
Alfa Weiss Glass 300ml

3,50€

Ποτήρι Αλφα Weiss 500ml
Alfa Weiss Glass 500ml

4,50€

Heineken µπουκάλι 330ml
Heineken Bottle 330ml

1,90€

Heineken light µπουκάλι 330ml
Heineken light Bottle 330ml

1,90€

Αλφα Ρετρό Μπουκάλι 330ml
Alfa Retro Bottle 330ml

1,80€

Fischer µπουκάλι 330ml
Fischer Bottle 330ml

2,40€

Αmstel free µπουκάλι 330ml
Αmstel free Bottle 330ml

1,80€

Chimay Blue µπουκάλι 330ml
Αmstel free Bottle 330ml

3,40€

K ΡΑ Σ Ι Α W I N E S

Ποτήρι λευκό Τυρνάβου

2,50€

Ποτήρι κόκκινο Νεµέας

2,50€

Λευκό Τυρνάβου 250ml

2,90€

Κόκκινο Νεµέας 250ml

2,90€

Λευκό Τυρνάβου 500ml

4,90€

Κόκκινο Νεµέας 500ml

4,90€

Bιβλία Χώρα Λευκό 750ml

19,00€

Κτήµα Αλφα Λευκό 750ml

20,00€

Παυλίδη THEMA Λευκό 750ml

18,00€

Κυρ Γιάννη Κτήµα Ερυθρό 750ml

18,00€

Λαζαρίδη Julia Merlot 750ml

22,00€

Κατώγι Αβέρωφ Ερυθρό 750ml

19,00€

Bιβλία Χώρα Ροζέ 750ml

18,00€

Ο Υ Ζ Α Τ Σ Ι Π Ο Υ ΡΑ

Πιτσιλαδή 40%vol 200ml

7,90€

Πλωµάρι 40%vol 200ml

4,90€

Βαρβαγιάννη ΜΠΛΕ 46%vol 200ml

5,90€

Μπαµπατζίµ µε γλυκάνισο 42%vol 200ml

4,90€

Μπαµπατζίµ χωρίς γλυκάνισο 42%vol 200ml

4,50€

Μπαµπατζίµ µε γλυκάνισο 42%vol 700ml

14,50€

Μπαµπατζίµ χωρίς γλυκάνισο 42%vol 700ml

13,50€

Στις τιµές συµπεριλαµβάνονται όλοι οι νόµιµοι φόροι.
Αγορανοµικός υπεύθυνος: Καλλίθρακας Γιώργος
All legal taxes are included in the mentioned prices.
Legal responsible: Kallithrakas George

Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει εάν δεν λάβει το Νόµιµο
Παραστατικό στοιχείο (Απόδειξη ή Τιµολόγιο)
Consumer is not obliged to pay if the notice of payment
has not been received (Receipt or Ιnvoice)

filothei_65_souvlaki

Filothei 65 Souvlaki Grill & More

