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Διανομές κατ οίκον: 12:00 έως 01:00 πμΠΛΑΤΕΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΔΡΑΜΑ
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Ο κιμάς μας είναι ανάμεικτος 
και αποτελείται από 50% μοσχάρι 
και 50% χοιρινό.

Τ.: 25210-24780

Σ Α Ν Τ Ο Υ Ι Τ Σ 

Λαγάνα, πίτα

Σουτζουκάκι(4 τμχ).........3,20
Γύρος χοιρινός (180γρ)......3,30
Γύρος κοτόπουλο (180γρ).....3,30
Σουβλάκι χοιρινό (2 τμχ)....3,30
Σουβλάκι κοτόπουλο (2 τμχ)...3,30
Φιλέτο κοτόπουλο (1 τμχ).....3,20
Μπιφτέκι (1 τμχ)............3,20
Λουκάνικο (1 τμχ)..........3,20
Πατατόπιτα................2,20

Βάρκα....................+0,30
Συνοδευτικές σαλάτες......+0,30
Μαγιονέζα................+0,20

* το απ’όλα συμπεριλαμβάνει 
κέτσαπ, μουστάρδα, τομάτα, 
κρεμμύδι και πατάτες.

Όλα τα σάντουιτς συνοδεύονται με 
πατάτες.

Μ Ε Ρ Ι Δ Ε Σ 

Σουτζουκάκι (8 τμχ)........6,50
Γύρος χοιρινός (350 γρ).....6,50
Γύρος κοτόπουλο (350 γρ)....6,50
Σουβλάκι χοιρινό (4 τμχ)....6,50
Σουβλάκι κοτόπουλο (4 τμχ)..6,50
Φιλέτο κοτόπουλο (2 τμχ)....6,50
Μπιφτέκι (2 τμχ)...........5,50
Λουκάνικο (2 τμχ)..........5,50

T E M A X I A

Σουτζουκάκι (50γρ).........0,65
Σουβλάκι χοιρινό (80γρ).....1,30
Σουβλάκι κοτόπουλο (80γρ)...1,30
Λουκάνικο (πεπερόνι) (110γρ).1,50
Μπιφτέκι (150γρ)...........1,50
Κοτόπουλο  Φιλέτο (στήθος)(140γρ).1,80
Πίτα......................0,30
Ψωμάκι...................0,30

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΕΣ
ΣΑΛΑΤΕΣ (180 γρ)

Τζατζίκι..................2,50
Τυροσαλάτα................2,50
Κηπουρού..................2,50
Σως μουστάρδας.............2,50
Σως γιαουρτιού.............2,50 
Μαγιονέζα.................2,00

Όλες οι μερίδες συνοδεύονται με 
πατάτες.

Συνοδευτικές σαλάτες......+0,50
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2,20€
Πατάτες 

Τυλιχτά κοτόπουλο 
Παραδοσιακή πίτα με σουβλάκι κοτόπουλο ή γύρο 

κοτόπουλο. Συνοδεύεται με σως μουστάρδας 
μαρούλι κρεμμύδι,τομάτα και πατάτες.

Τ Υ Λ Ι Χ Τ Α

Γύρος χοιρινός (100γρ)......2,40
Γύρος κοτόπουλο (100γρ).....2,40
Σουτζουκάκι (2 τμχ).........2,40
Σουβλάκι (1 τμχ)............2,40
Σουβλάκι κοτόπουλο (1 τμχ)...2,40

Παραδοσιακή πίτα με σουτζουκάκι, σουβλάκι χοιρινό 
ή γύρο χοιρινό. Συνοδεύεται με δροσερό τζατζίκι, 

μαρούλι, κρεμμύδι, τομάτα και πατάτες.

Τυλιχτά χοιρινό 

Τ.: 25210-24780

Τορτίγια κοτόπουλο 
Παραδοσιακή μεξικάνικη πίτα με 

σουβλάκι κοτόπουλο ή γύρο κοτόπουλο. 
Συνοδεύεται με σως μουστάρδας, 

μαρούλι, τομάτα, τριμμένη γκούντα και 
πατάτες.

Σουτζουκάκι..............4,00
Γύρος χοιρινός.............4,00
Γύρος κοτόπουλο............4,00
Σουβλάκι χοιρινό...........4,00
Σουβλάκι κοτόπουλο.........4,00

Παραδοσιακή μεξικάνικη πίτα με 
σουτζουκάκι, σουβλάκι χοιρινό ή γύρο 
χοιρινό. Συνοδεύεται με δροσερή σως 

γιαουρτιού, μαρούλι, τομάτα, τριμμένη 
γκούντα και πατάτες.

Τορτίγια χοιρινό

Tortiyas
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Pita-club 
Γύρος χοιρινός 

Με γύρο χοιρινό, δροσερή σως 
γιαουρτιού, τριμμένη γκούντα, μαρούλι 

και τομάτα. Με τρεις στρώσεις από 
αφράτες πίτες. Σερβίρεται με πατάτες.

Pita Club Γύρος χοιρινός....5,80
Pita  Club Γύρος κοτόπουλο....5,80

Με γκούντα τριμμένη......+0,30

Με γύρο κοτόπουλο, σως μουστάρδας, 
τριμμένη γκούντα, μαρούλι και τομάτα. 
Με τρεις στρώσεις από αφράτες πίτες. 

Σερβίρεται με πατάτες.

Pita-club 
Γύρος κοτόπουλο 

Pita Club

Διανομές κατ’ οίκον: 12:00 έως 01:00 πμ Τ.: 25210-24780



5

Hamburger 
Αφράτο ψωμάκι burger με ζουμερό 
μπιφτέκι, pickle-sauce, τομάτα 

και κέτσαπ.

Cheeseburger
Αφράτο ψωμάκι burger με ζουμερό 
μπιφτέκι, pickle-sauce, λιωμένο 

τυρί, τομάτα και κέτσαπ.

Chicken burger 
Αφράτο ψωμάκι burger με ζουμερό 
φιλέτο κοτόπουλο, pickle-sauce, 

τομάτα και μουστάρδα.

Χρέωση διανομής +0,60€Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%
Οι τιμές μπορεί να 

αλλάξουν χωρίς καμιά 
προειδοποίηση

Burgers
Hamburger.................2,40
Cheese burger..............2,60
Chicken burger.............2,70

Με πατάτες................+0,50

Buffalo Burger............4,50
Arizona Dream.............5,00
Borsalino..............5,80
Canguro.................5,90

Με πατάτες................+0,50
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Διανομές κατ’ οίκον: 12:00 έως 01:00 πμ Τ.: 25210-24780

100% φρεσκοκομμένος μοσχαρίσιος κιμάς, με 
δροσερά φύλλα μαρουλιού, μια φέτα λιωμένου 
τσένταρ, ζουμερή τομάτα, γευστικές πίκλες 

και ελαφριά σως μαγιονέζας, μέσα σε
ένα φρεσκοψημένο ψωμάκι με σουσάμι.

Premium burger 
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Διανομές κατ’ οίκον: 12:00 έως 01:00 πμ Τ.: 25210-24780

100% φρεσκοκομμένος μοσχαρίσιος κιμάς, 
με δροσερά φύλλα μαρουλιού, γευστικά Onion 
Rings, τραγανό bacon, ζουμερή τομάτα, σως 

BBQ και ελαφριά σως μαγιονέζας, μέσα σε ένα 
φρεσκοψημένο ψωμάκι με σουσάμι.

Premium burger 



8

Διανομές κατ’ οίκον: 12:00 έως 01:00 πμ Τ.: 25210-24780

Δοκιμάστε το ΝΕΟ borsalino burger και 
απολαύστε 100% φρεσκοκομμένο μοσχαρίσιο κιμά 
με λιωμένο κατσικίσιο τυρί, δροσερά φύλλα 

μαρουλιού, γευστική BBQ sauce, καραμελωμένα 
κρεμμύδια, δροσερή caesar sauce, μέσα σε 

φρεσκοψημένο σουσαμένιο ψωμάκι!!!

New premium burger 
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Διανομές κατ’ οίκον: 12:00 έως 01:00 πμ Τ.: 25210-24780

Δοκιμάστε το ΝΕΟ Canguro burger και απολαύστε 
100% φρεσκοκομμένο κιμά, βιολογικό ψητό αυγό, 
ξεροψημένο bacon, λιωμένο τσένταρ, δροσερή 
τομάτα, φύλλα μαρουλιού, απαλή κέτσαπ και 

μουστάρδα, ανάμεσα σε δυο φρεσκοψημένα σουσαμένια 
ψωμάκια!!!

New premium burger 
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Caesar’s 
Δροσερή σαλάτα με μαρούλι, τραγανό 

άισμπεργκ, κομμάτια από φιλέτο 
κοτόπουλο, παρμεζάνα, φρεσκοτριμμένο 

πιπέρι και αυθεντική Caesar’s sauce!!!

5,50€ 5,00€

Πράσινη 
Μαρούλι, άισμπεργκ, άγρια ρόκα, 
λόλο ρόσο, νιφάδες αγγουριού, 

κρουτόν παρμεζάνα, λιαστή τομάτα και 
βινεγκρέτ μελιού και μουστάρδας.

Salads

Χρέωση διανομής +0,60€Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%
Οι τιμές μπορεί να 

αλλάξουν χωρίς καμιά 
προειδοποίηση
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ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ

coca cola 330ml............1,20
coca cola zero 330ml........1,20
fanta πορτοκάλι 330ml......1,20
fanta λεμόνι 330ml.........1,20
sprite 330ml..............1,20
coca cola 500ml............1,50
coca cola zero 500ml.......1,50
amita βύσσινο 250ml........1,20
amita motion 330ml.........1,50
νερό 500ml................0,50 Μ Π Υ Ρ Ε Σ

Fix.......................1,50
Άλφα......................1,30
Βεργίνα...................1,30

Π Ο Τ Α

Κρασί 180ml................2,50
Ούζο 50ml..................1,70
Ούζο 200ml.................5,00
Τσίπουρο 50ml..............2,30
Τσίπουρο 200ml.............7,00

Διανομές κατ οίκον: 12:00 έως 01:00 πμ


