TasosGrillBar

ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ
Λαγάνα, Πίτα
Γύρος χοιρινός (170g)*......3,30
Κοτόγυρος (170g) *..........3,30
Σουτζουκάκι (4x45g.).......3,20
Σουβλάκι χοιρινό (2x90g)....3,30
Κοτοσουβλάκι (2x90g).......3,30
Πανσέτα (140g).............3,00
Λουκάνικο (1x110g).........3,20
Φιλέτο κοτόπουλο (1x140g)...3,20
Σνίτσελ κοτόπουλο (1x140g)..3,20
Μπιφτέκι (1x140g)..........3,20
Μπιφτέκι λαχανικών(1x150g)..3,20
Βάρκα....................+0,30
Συνοδευτικές σαλάτες......+0,30
Μαγιονέζα................+0,20
Όλα τα σάντουιτς συνοδεύονται με
τηγανητές πατάτες.

Τ Υ Λ Ι Χ Τ Α

ΚΥΠΡΙΑΚΑ
Π Ι Τ Α Κ Ι Α

Γύρος χοιρινός (100g)*......2,50
Κοτόγυρος (100g) *..........2,50
Σουτζουκάκι (2x45g.).......2,50
Σουβλάκι χοιρινό (1x90g)...2,50
Κοτοσουβλάκι (1x90g).......2,50
Πανσέτα (140g).............2,50
Λουκάνικο (1x110g).........2,50
Φιλέτο κοτόπουλο (1x140g)...2,50
Σνίτσελ κοτόπουλο (1x140g)..2,50
Μπιφτέκι (1x140g)..........2,50
Μπιφτέκι λαχανικών(1x150g)..2,50

Γύρος χοιρινός (140g)*......3,00
Κοτόγυρος (140g)*..........3,00
Σουτζουκάκι (3x45g)........3,00
Σουβλάκι χοιρινό (1x90g)....3,00
Κοτοσουβλάκι (1 x 90 g)........3,00
Πανσέτα (140g).............3,00
Λουκάνικο (1x110g).........3,00
Φιλέτο κοτόπουλο (1x 140g)..3,00
Σνίτσελ κοτόπουλο (1x140g).3,00
Μπιφτέκι (1x140g)..........3,00
Μπιφτέκι λαχανικών(1x150g)..3,00

Τυλιχτά

Κυπριακά
Πιτάκια

Τα τυλιχτά μας σερβίρονται σε
παραδοσιακή πίτα καλαμποκιού, και
συνοδεύονται με δροσερή σως τζατζίκι
ή σως μουστάρδας, μαρούλι, τομάτα,
κρεμμύδι και τηγανητές πατάτες.

Το απ’όλα συμπεριλαμβάνει κέτσαπ,
μουστάρδα, τομάτα, κρεμμύδι και
τηγανητές πατάτες.

*Γύρος χοιρινός και κοτόγυρος σερβίρονται
μόνο στο κατάστημα της Πλατείας Δικαστηρίων

2,50€

Σερβίρεται με προϊόν της επιλογής
σας σε αφράτο Κυπριακό πιτάκι και
συνοδεύεται με απαλή μουστάρδα,
τομάτα κρεμμύδι και τραγανές
τηγανητές πατάτες.

3, 00€

Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%

Μ Ε Ρ Ι Δ Ε Σ

T E M A X I A

Γύρος χοιρινός (350g)*......6,50
Κοτόγυρος (350g)*..........6,50
Σουτζουκάκι (8 τμχ x 45g)....6,50
Σουβλάκι χοιρινό (4 τμχ x 90 g).6,50
Κοτοσουβλάκι (4 τμχ x 90 g) ...6,50
Πανσέτα (280g).............5,50
Λουκάνικο (2 τμχ x 110g)....5,50
Φιλέτο κοτόπουλο (2 τμχ x 140g).6,50
Σνίτσελ κοτόπουλο (2 τμχ x 140g).6,50
Μπιφτέκι (2 τμχ x 140g)......5,50
Μπιφτέκι λαχανικών (2 τμχ x 150g).5,50

Σουτζουκάκι (1 τμχ x 45g).....0,65
Σουβλάκι χοιρινό (1 τμχ x 90 g).1,30
Κοτοσουβλάκι (1 τμχ x 90 g)...1,30
Πανσέτα (140g).............1,50
Λουκάνικο (1 τμχ x110g)......1,50
Φιλέτο κοτόπουλο (1 τμχ x 140g).1,80
Σνίτσελ κοτόπουλο (1 τμχ x 140g).1,80
Μπιφτέκι (1 τμχ x 140g).......1,50
Μπιφτέκι λαχανικών (1 τμχ x 150g).1,50
Πίτα......................0,30
Λαγάνα....................0,30

Όλες οι μερίδες συνοδεύονται με
200g πατάτες τηγανητές.
Συνοδευτικές σαλάτες......+0,50

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΕΣ

Σ Α Λ Α Τ Ε Σ
Τζατζίκι (150g)............2,50
Τυροσαλάτα (150g)..........2,50
Κηπουρού (150g)............2,50
Σως μουστάρδας (150g)......2,50
Σως γιαουρτιού (150g)......2,50
Μαγιονέζα (150g)...........2,00

Τηλέφωνο: 25210 24 780

*Γύρος χοιρινός και κοτόγυρος σερβίρονται
μόνο στο κατάστημα της Πλατείας Δικαστηρίων

TORTIYAS

PITA CLUB

Γύρος χοιρινός (170g)*.....4,00
Κοτόγυρος (170g)*..........4,00
Σουτζουκάκι (4 x45g)........4,00
Σουβλάκι χοιρινό (2x90g)..4,00
Κοτοσουβλάκι (2x90g).. .....4,00
Πανσέτα (140g).............4,00
Λουκάνικο (1x110g).........4,00
Φιλέτο κοτόπουλο (1x140g).4,00
Σνίτσελ κοτόπουλο (1x140g)..4,00
Μπιφτέκι (1x140g)..........4,00
Μπιφτέκι λαχανικών (1x150g)..4,00

Γύρος χοιρινός (300g)*....6,00
Κοτόγυρος (300g)*..........6,00
Φιλέτο κοτόπουλο (2 τμχ x 140g).6,00
Σνίτσελ κοτόπουλο (2 τμχ x 140g).6,00

Τορτίγιες
Οι τορτίγιες μας σερβίρονται σε παραδοσιακή
Μεξικάνικη πίτα και συνοδεύονται με δροσερή σως
γιαουρτιού ή σως μουστάρδας, μαρούλι, τομάτα,
τριμμένη γκούντα και τηγανητές πατάτες.

P i ta Cl ub
Σερβίρεται με προϊόν της επιλογής
σας, σε τρεις στρώσεις τραγανές
πίτες και συνοδεύεται με δροσερή
σως γιαουρτιού ή σως μουστάρδας,
μαρούλι, τομάτα, τριμμένη γκούντα και
τηγανητές πατάτες.

6,00€
Pita club με γκούντα τριμμένη...+0,30

4,00€

*Γύρος χοιρινός και κοτόγυρος σερβίρονται
μόνο στο κατάστημα της Πλατείας Δικαστηρίων

Διανομές κατ’οίκον: 12:00 έως και 00:30
Χρέωση διανομής 0,60€

H ig h w ay
Αφράτο κυπριακό πιτάκι με ζουμερή
πανσέτα, απαλή μουστάρδα, τομάτα,
κρεμμύδι και τραγανές τηγανητές
πατάτες.

3,00€

Guests
F ries

Brunch
Με 2 αυγά μάτια, τραγανό
μπέικον, μαρούλι, τομάτα
μέσα σε φρεσκοψημένο
κυπριακό πιτάκι.

3 , 0 0€

Συνοδέψτε τις τηγανητές σας πατάτες
με τις αγαπημένες σας γεύσεις!
Μερίδα τηγανητές πατάτες..2,20
Cheddar Sauce............+0,40
Bacon....................+0,60
Αυγά μάτια................+0,50
Τριμμένη παρμεζάνα.......+0,30

Cheddar sauce
& bacon

Γλυκοπατάτες
3,00€

3,20€

Col u mb u s

Τηλέφωνο: 25210 24 780

(Τηγανητές πατάτες με δύο αυγά μάτια)

3,20€

Οι τιμές μπορεί να
αλλάξουν χωρίς καμιά
προειδοποίηση

Προσθέστε ταμπάσκο
σως και δώστε μια
πικάντικη νότα στο
μπέργκερ σας!!!

M A
YOUR

K E
OWN

Burger

+Αυγό....................+0,50
+Καραμελωμένα κρεμμύδια..+0,30
+Κατσικίσιο τυρί.........+0,30

g
r
u
B

+Πίκλες................+0,20
+Bacon................+0,60
+Onion rings.............+0,50

SUPERIOR
Με μπιφτέκι 140g από ανάμεικτο
κιμά 70% μοσχάρι και 30% χοιρινό

Cl as s i c
Αφράτο ψωμάκι burger με ζουμερό
μπιφτέκι 140g, pickle-sauce,
τομάτα και κέτσαπ.

Με τηγανητές πατάτες.....+0,50
Με γλυκοπατάτες..........+0,80

Che e s e b u rg e r
Αφράτο ψωμάκι burger με ζουμερό
μπιφτέκι 140g, pickle-sauce, λιωμένο
cheddar, τομάτα και κέτσαπ.

2, 60€

2 ,50€

C h ic k e n b u r ge r

S chni tz el

Ka th m a n d u

Αφράτο ψωμάκι burger με ζουμερό
φιλέτο κοτόπουλο 140g, picklesauce, τομάτα και μουστάρδα.

Αφράτο ψωμάκι burger με ζουμερό
σνίτσελ κοτόπουλο 140g, δροσερή
Caesar’s σως, μαρούλι, τομάτα και
τριμμένη παρμεζάνα.

Αφράτο ψωμάκι burger με
παναρισμένο μπιφτέκι από
λαχανικά 140g, απαλή μουστάρδα,
κρεμμύδι, μαρούλι και τομάτα.

3,00€

2,90€

2 ,70€
Τηλέφωνο: 25210 24 780

gers

PREMIUM
Με 100% φρεσκοκομμένο μοσχαρίσιο
μπιφτέκι 150g
Με τηγανητές πατάτες.....+0,50
Με γλυκοπατάτες..........+0,80

A r i zo n a D r e am

B or sa l i n o

100% φρεσκοκομμένος μοσχαρίσιος κιμάς, με δροσερά
φύλλα μαρουλιού, φέτα τσένταρ, γευστικά Onion
Rings, τραγανό bacon, ζουμερή τομάτα, σως BBQ και
ελαφριά σως μαγιονέζας, μέσα σε ένα φρεσκοψημένο
ψωμάκι με σουσάμι.

Δοκιμάστε το ΝΕΟ Borsalino burger και απολαύστε
100% φρεσκοκομμένο μοσχαρίσιο κιμά με λιωμένο
κατσικίσιο τυρί, δροσερά φύλλα iceberg,
καραμελωμένα κρεμμύδια, απαλή mayo sauce, μέσα σε
φρεσκοψημένο σουσαμένιο ψωμάκι!!!

5,00€

5 , 8 0€

N ew H e av e n
100% φρεσκοκομμένος μοσχαρίσιος κιμάς, με
δροσερά φύλλα μαρουλιού, μια φέτα λιωμένου
τσένταρ, ζουμερή τομάτα, γευστικές πίκλες,
κέτσαπ και ελαφριά σως μαγιονέζας, μέσα σε
ένα φρεσκοψημένο ψωμάκι με σουσάμι.

Antar cti ca

A u s tra l i a

4 ,50€

Φρεσκοψημένο ψωμάκι burger με
2 ζουμερά μπιφτέκια από 100%
φρεσκοκομμένο μοσχαρίσιο κιμά,
λιωμένο τσένταρ, ελαφριά σως
μαγιονέζας, τραγανό μπέικον, onion
rings, μαρούλι, τομάτα και γευστική
BBQ σως.

Δοκιμάστε το ΝΕΟ Canguro burger και
απολαύστε 100% φρεσκοκομμένο μοσχαρίσιο
κιμά, τηγανητό αυγό, ξεροψημένο bacon,
λιωμένο τσένταρ, δροσερή τομάτα, φύλλα
μαρουλιού, απαλή κέτσαπ και μουστάρδα,
ανάμεσα σε δυο φρεσκοψημένα σουσαμένια
ψωμάκια!!!

Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%

6,90€

5,90€

C ae s ar ’s

Capo Ve rd e

Mαρούλι, άισμπεργκ, καλοψημένο
φιλέτο κοτόπουλο, κρουτόν,
τριμμένη παρμεζάνα, φρέσκο πιπέρι
και γευστική σως Caesar’s!!!

Mαρούλι, άισμπεργκ, λόλο ρόσο,
φλοίδες αγγουριού, κρουτόν, τριμμένη
παρμεζάνα και γευστική σως βινεγκρέτ
με μέλι.

5,50€

5, 00€

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ

Μ Π Υ Ρ Ε Σ
& Π Ο Τ Α

Coca cola 330ml...........1,20
coca cola 500ml...........1,50
Coca cola zero 330ml.......1,20
Coca cola zero 500ml.......1,50
Fanta πορτοκάλι 330ml.....1,20
Fanta λεμόνι 330ml........1,20
Σόδα 330ml................1,20
Nερό 500ml................0,50
Amita βύσσινο 250ml........1,20

Κατάστημα 1
Πλατεία Δικαστηρίων, Δράμα
T: 25210 24 780
: TasosGrillBar
: tasosgrillbar

Μπύρα Βεργίνα 330ml.......1,30
Μπύρα Άλφα 330ml..........1,30
Τσίπουρο Μάνγκους 50ml.....2,30
Τσίπουρο Μάνγκους 200ml....7,00
Λευκό κρασί Μανωλεσάκη 187ml.2,50

Delivery
Τηλέφωνο: 25210 24 780

Κατάστημα 2
Αγίας Σοφίας 3, Δράμα
T: 25210 38 830
: TasosGrillBar
: tasosgrillbar

Διανομές κατ’οίκον: 12:00 έως και 00:30
Χρέωση διανομής 0,60€

