
Ο «ΚΑΝΔΑΥΛΟΣ» ήταν ένα έδεσμα της αρχαιότητας, 
ανάλογο με το σημερινό μας σουβλάκι.

Όπως αναφέρει ο Αθηναίος, στο έργο του «Δειπνοσοφιστές», ο Ηγήσιππος, στο 
«Οψαρτυτικό» του, δηλαδή στον οδηγό μαγειρικής που έγραψε, περιλαμβάνει 

την περιγραφή του.
Ήταν ένας συνδυασμός από κομμάτι ψητού κρέατος με πίτα, τυρί, 

και άνηθο, και σερβιριζόταν συνοδεία ενός ζωμού.
(Αθηναίος, Δειπνοσοφιστές, 12, 516d)

Με το πέρασμα των αιώνων, ταξίδεψε σε ανατολή και δύση και γνώρισε πολλές 
παραλλαγές, αλλά ποτέ δεν έχασε την ελληνική του ταυτότητα.

Η ψησταριά μας, συνδυάζοντας την παράδοση με την εξέλιξη, με προσοχή στην τιμή 
και την ποιότητα, σας εγγυάται την συνέχιση της κληρονομιάς μας. 

Άλλωστε οφείλουμε να κάνουμε περήφανους  τους αρχαίους ημών πρόγονους, 
συνεχίζοντας την κατανάλωση του «ΚΑΝΔΑΥΛΟΥ».

The “KANDAYLOS” was an ancient dish, similar to our current ‘souvlaki’. 
As the Athenian, in his “Dipnosofistis, the Igisippos in his “Opsartytiko’’, the culinary guide 

he wrote, both included the description. 
It was a combination of a piece of roast meat pie, cheese and dill and it was served 

with broth. (Athenian, Dipnosofistis, 12, 516d) 
Over the centuries, it travelled to the east and west and has spawned many 

variations, but never lost his Greek identity. 
Our grill combines tradition with progress, paying attention to the price and the 

quality. This is our way to guarantee the continuation of our heritage. 
Besides, we do pride the ancient Greek, continuing the consumption 

of “KANDAYLOS”.
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ξεκινάμε με όρεξη
ορεκτικα

Τζατζίκι χειροποίητo 3,30€

Τυροκαυτερή χειροποίητη 3,30€

Φέτα  3,60€

Χαλούμι της σχάρας 4,90€

Kασέρι Μυτιλήνης σαγανάκι 

με μαρμελάδα πιπεριάς 5.50€

Κολοκυθοκεφτέδες 4,20€

Ντοματοκεφτέδες 4,20€

Μερίδα ψωμάκι 0,50€

οι γιαγιάδες ήξεραν... 
πατάτες & 
αυγουλάκια
Πατάτες τηγανητές 2,60€
Πατάτες με κεφαλοτύρι  3,00€
Πατάτες με σάλτσα φέτας 3,60€
Πατάτες με σως 3,00€
Πατάτες Τηγανητές 
με αυγά τηγανητά  5,20€
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η φύση στο πιάτο σας
σαλατεσ
Γυροσαλάτα 7,30€
Μαρούλι mix, αγγούρι, ντομάτα, γύρος κοτόπουλο 

και σως από γιαούρτι

Ντάκος Κρητικός 7,30€
Παξιμάδι, ντομάτα, ελιά, φέτα και ελαιόλαδο 

Σαλάτα του Σεφ   6,80€
Mix σαλάτες, ζαμπόν, τυρί, αγγούρι, ντομάτα, 

αυγό με σως cocktail

Σαλάτα Καίσαρα 6,50€
Μαρούλι, γαλλική σαλάτα, κρουτόν, κοτόπουλο, 

παρμεζάνα με αυθεντικό dressing Καίσαρα

Σαλάτα χαλούμι 6.90€
Ρόκα, λόλα πράσινη, ραντίτσιο, μαρούλι, 

τυρί χαλούμι με dressing μελιού

Χωριάτικη 5,70€
Ντομάτα, αγγούρι, κρεμμύδι, πιπεριά, 

ελιές και φέτα με ελαιόλαδο

Σαλάτα πέστο  5.90
Πέστο, ντομάτα, μοτσαρέλα, με βινεγκρέτ 

βασιλικού

menu me monofulla 2019.indd   3 22/4/2019   3:21:27 µµ



με Γύρο Χοιρινό ή
με Γύρο Κοτόπουλο

πίτα σκεπαστη

Σαντουιτσ

4,70€

6,70€

χρησιμοποιήστε τα αντίστοιχα υλικά
που βάζετε στο σουβλάκι της επιλογής σας.
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για ξεκάρφωμα
χειροποίητα όλα ένα ένα
καλαμάκια

Επιλέξτε σκέτα με λεμόνι ή με σάλτσα 

μουστάρδα, λεμόνι 

Καλαμάκι χοιρινό γίγας 110γρ. 1,80€
Καλαμάκι κοτόπουλο γίγας 110γρ. 1,80€
Καλαμάκι κεμπάπ 1,80€
Καλαμάκι κεμπάπ κοτόπουλο 1,80€
Καλαμάκι κοτομπέικον 1.90€ 

Καλαμάκι Κάνδαυλος 
γεμιστό με τυρί 1,90€
Λουκάνικο 1,90€
Μπιφτέκι με Φέτα 1,90€
Κεμπάπ γεμιστό με PHILADELPHIA 1,90€
Μπιφτέκι γαλοπούλα 1,90€
Καλαμάκι μοσχαρίσιο χειροποίητο 2,70€

Σερβίρονται με ψωμάκι
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γιγαντιαία απόλαυση 
πίτες γίγας
Γύρος χοιρινό 2,80€
Γύρος κοτόπουλο 2,80€
Καλαμάκι χοιρινό 2,80€
Καλαμάκι κοτόπουλο 2,80€
Κεμπάπ 2,80€
Κεμπάπ κοτόπουλο 2,80€
Πίτα μπιφτέκι με φέτα 2,80€
Πίτα Κάνδαυλος 2,80€
Λουκάνικο 2,80€
Κοτομπέικον 2,80€

Χαλούμι κυπριακό 2,10€
Λαχανικών 2,10€
Πίτα Καλαμάκι 
μοσχαρίσιο χειροποίητο 3.80€
Πίτα κεμπάπ γεμιστό
με PHILADELPHIA 2.90€
Πίτα με φρέσκο χωριάτικο 
κοτόπουλο και χαλούμι 3,40€
Μπιφτέκι Λαχανικών 2,80€

Το κοτόπουλο σερβίρεται με μαρούλι, ντομάτα, σως, πατάτες. 
Τα υπόλοιπα με ντομάτα, κρεμμύδι, τζατζίκι, πατάτες.
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μαγειρικά ξόρκια
πιάτα με άποψη
Γύρος με αυγά τηγανιτά  
και πίτα 8,80€

Γύρος σε σάλτσα φέτας  
με πίτα 8,80€

Κοτόπουλο χωριάτικο 7,30€
με πατάτες τηγανιτές και σάλτσα

από μουστάρδα λεμόνι

Μπιφτέκι μοσχαρίσιο 3τεμ. 9,70€
πάνω σε πατάτες με τζατζίκι

Μαριναρισμένα χοιρινά  
μπριζολάκια 8,80€
σε σάλτσα μελιού 

Χοιρινά μπριζολάκια σχάρας 7,80€

Παϊδάκια Κοτόπουλο μερίδα 7,60€
με λιωμένο τυρί

Παϊδάκια Κοτόπουλο κιλό 11,50€

Μπριζόλες

8,80

13,10
10,50
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μία σου και μία μου
μερίδες
Γύρος χοιρινό 8,80€
Γύρος κοτόπουλο 8,80€
Κεμπάπ 8,80€
Κεμπάπ κοτόπουλο 8,80€
Κεμπάπ κοτόπουλο γιαουρτλού 8,90€
Κεμπάπ Κάνδαυλος γεμιστό με τυρί 8,80€
Καλαμάκι χοιρινό 8,80€
Καλαμάκι μοσχαρίσο γάλακτος 9,70€
Καλαμάκι κοτόπουλο 8,80€
Γιαουρτλού κεμπάπ 8,90€
Λουκάνικο 8,80€

Ποικιλία κοτόπουλου 
Γύρος, καλαμάκι, λουκάνικο, κεμπάπ  14,50€ 

Ποικιλία 2 ατόμων 16,90€
Γύρος χοιρινός, γύρος κοτόπουλο, 

κεμπάπ Κάνδαυλος γεμιστό με τυρί,1 λουκάνικο, 

1 σουβλάκι χοιρινό, 1 σουβλάκι κοτόπουλο

Ποικιλία 2 ατόμων 16,50€
2 μπριζολάκια χοιρινά, 2 καλαμάκια κοτόπουλο

χωριάτικο, 2 μπιφτέκια μοσχαρίσια πατάτες & πίτες

Μπιφτέκι λαχανικών 5,70€
2 τεμάχια και πατάτες 

Κεμπάπ Φιλαδέλφια 8,80€
Κοτομπέικον 8.80€
Μπιφτέκι γαλοπούλας 8.80€
Όλες οι μερίδες συνοδεύονται από πίτα, 
πατάτες και τζατζίκι ή σως.
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Γλυκά
Γιαούρτι με γλυκό 
κουταλιού ...............................2,70€
Χαλβάς ...................................2,10€
Σουφλέ Σοκολάτας  ................3,50€
Φωλιά Καρυδόπιτας................3,50€
Πορτοκαλόπιτα  .....................3,50€
Μπακλαβάς  ............................3,50€
Cheese cake (Τσίζκεϊκ)  ...........3,50€
Προφιτερόλ  ..........................3,50€
Εκμέκ ......................................3,50€
Σοκολατόπιτα .........................3,50€

EAN EXETE ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΕΡΓΙΑ Ή ΔΥΣΑΝΕΞΙΑ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ 
ΤΡΟΦΙΜΟ  Ή ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΤΡΟΦΙΜΟΥ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ 

ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ
ΜΕ ΤΙΣ ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ. 

TΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 1,20€

Τα καλαμάκια είναι χειροποίητα. Οι πατάτες και τα λαχανικά 
που χρησιμοποιούνται είναι φρέσκα και διαλεγμένα.  
Το ελαιόλαδο είναι έξτρα παρθένο.
Όλες οι σαλάτες μας είναι φρεσκοκομμένες για να 
διασφαλίζουν όλα τα θρεπτικά τους συστατικά. 
Ετοιμάζονται πάντα κατόπιν παραγγελίας σας. 
Όλα τα γλυκά μας παρασκευάζονται με σπιτικές συνταγές 
και τα πιο αγνά υλικά.
* Όλα μας τα κρέατα και τα ψαρικά είναι κατεψυγμένα.

Στις τιμές συμπεριλαμβάνονται: Δ.Φ. 0,5%, Φ.Π.Α. 24%, 
σέρβις και λοιπές επιβαρύνσεις. 
Οι τιμές του καταλόγου μπορούν να αλλάξουν χωρίς 
προηγούμενη ειδοποίηση. 
Ο πελάτης δεν υποχρεούται να πληρώσει αν δεν λάβει το 
νόμιμο παραστατικό. 
Το κατάστημα διαθέτει Δελτίο Παραπόνων για τους πελάτες 
σε ειδική θέση δίπλα στο ταμείο. 

Αγορανομικός Υπεύθυνος: Ευγενία Καλού

Αναψυκτικά - Ποτά 
Αναψυκτικά  330ml ...................1,80€
Coca Cola, Coca Cola Light
Coca Cola Zero, Fanta, Sprite
Amita χυμός ..............................1,60€
Mythos 330 / 500ml ...... 2,40 / 3,60€
Fix 330 / 500ml ............. 2,40 / 3,60€
Kaiser 330 / 500ml ........ 2,60 / 3,80€
Carlsberg 330ml .......................2,80€
Carlsberg 500ml .......................3,80€
Corona 330ml ..........................3,50€
Ποτήρι μικρό 0,3 lt ...................2,30€
Ποτήρι μεγάλο 0,5 lt .................3,10€
Μαλαματίνα ...............................2,80€
Νερό 500ml ..............................0,50€
Νερό 1lt ...................................1,00€
Oύζο Πλωμαρίου Λέσβος
50ml .........................................2,50€
Oύζο Πλωμαρίου Λέσβος
200ml .......................................7,50€
Κρασί Ελληνικά Κελάρια Δ. Κουρτάκης 
Μαρκόπουλο, Αττική 
250ml .......................................2,50€
500ml .......................................4,20€
Tσίπουρο Θεσσαλίας Τσιλιλή
100ml .......................................5,00€
Μαστίχα 100ml .........................5,00€



γύρος με σαλάτα και σως 10,90€

γύρος, πίτα, μαρούλι, ντομάτα, 
κρεμμύδι, σως 3,90€
μπιφτέκι 2 τεμάχια με σαλάτα 
και σως 10,90€
yellow burger, σως μελιτζάνας, 
ντομάτα, μαρούλι, τυρί και πίκλες 5,90€
black burger σως Κάνδαυλος, 
ketchup, μαρούλι, ντομάτα, τυρί 
και πίκλες 5,90€
Mix burger - yellow & black 
με πατάτες τηγανητές 11,80€
8 κεφτεδάκια με πατάτες 
τηγανητές 10,90€

MEET
THE
MEATLESS

Σως: Τζατζίκι ή μελιτζάνα ή Κάνδαυλος
Όλα τα προϊόντα είναι vegan
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