BAGEL SANDWICHES

με prosciutto, τυρί Edam, χειροποίητη σάλτσα
βασιλικού, άγρια ρόκα, φρέσκα ντοματίνια

Bagel Brioche Φέτα Σπανάκι
\ Feta Cheese Spinach Bagel Brioche

με σολομό καπνιστό, τυρί κρέμα Philadelphia,
μουστάρδα, αγγούρι, άνηθος

με τυρί Φέτα, σάλτσα γιαουρτιού, ρίγανη,
ντοματίνια, σπανάκι

Bagel Brioche Γαλοπούλα Philadelphia
\ Turkey Philadelphia Bagel Brioche

ΖΕΣΤΑ ΦΟΥΡΝΙΣΤΑ

Τυρόπιτα σφολιάτα παραδοσιακή
Tυρόπιτα κουρού Πολίτικη
Tυρόπιτα κουρού γραβιέρα
Kασερόπιτα χειροποίητη
Κουλούρι πολύσπορο με ανθότυρο
Φλογέρα με Φιλαδέλφεια
Vegan σπανακόπιτα νηστίσιμη
Xωριάτικη τυρόπιτα
Xωριάτικη σπανακοτυρόπιτα
Λουκανικόπιτα special
Ζαμπονοτυρόπιτα χειροποίητη special
Πεϊνιρλί special
Κρουασάν special
Μπουγάτσα κρέμα
Κρουασάν βουτύρου
Κρουασάν σοκολάτας (με γέμιση πραλίνα)
Κρουασάν με σάλτσα φράουλας
Μικρά cookies
(μόκα, σοκολάτα, ρούμι - σταφίδα)
Κουλούρι Θεσ/νίκης λευκό

με γαλοπούλα καπνιστή, τυρί Philadelphia, μουστάρδα, άγρια ρόκα, ντομάτα

€1,50
€1,85
€1,95
€1,85
€1,95
€2,30
€1,95
€2,20
€2,20
€1,95
€2,00
€2,60
€2,40
€1,95
€1,40
€1,90
€1,90

Bagel Brioche Αυγό Μπέικον
\ Egg Bacon Bagel Brioche
με βραστό αυγό, μπέικον, χειροποίητη σάλτσα
τυριών με φέτα αρωματισμένη με θυμάρι και
ελαιόλαδο, ντομάτα

BLT Philadelphia Bagel
με μπέικον, Philadelphia, μουστάρδα, μαρούλι
& ντομάτα

Bagel Brioche Κοτομπέικον
\ Chicken Bacon Bagel Brioche
με κοτόπουλο στήθος μαριναρισμένο*, μπέικον, σάλτσα μουστάρδας, μαρούλι

Chicken Pesto Genovese Bagel Brioche
με κοτόπουλο στήθος μαριναρισμένο*, αρωματική σάλτσα βασιλικού pesto Genovese, ντοματίνια και μαρούλι

€3,50

Bagel Brioche Σολομός Philadelphia
\ Salmon Philadelphia Bagel Brioche

€4,70

€3,95

€3,95

€2,95

Μπαγκέτα Αυγό \ Egg Ham Baguette

με βραστό αυγό, χοιρινή ωμοπλάτη, χειροποίητη σάλτσα τυριών με φέτα αρωματισμένη με
θυμάρι και ελαιόλαδο, ντομάτα

Μπαγκέτα Σαλάμι Γραβιέρα
\ Salami Gruyere Baguette

€3,60

€3,95

Μπαγκέτα Κοτόπουλο Μαγιονέζα
\ Chicken Mayo Baguette

€3,30

Μπαγκέτα Ολικής Κοτόπουλο
\ Chicken Mustard Baguette

€3,30

Μπαγκέτα Κοτομπέικον
\ Chicken Bacon Baguette

€3,60

€3,80

Μπαγκέτα Παραδοσιακή
\ Greek Feta Cheese Baguette

Μπαγκέτα ολικής, τυρί φέτα, ρίγανη, ελιές, ντομάτα, αγγούρι

ΑΡΑΒΙΚΕΣ ΠΙΤΕΣ \ WRAPS
Αραβική Φαλάφελ σως Γιαουρτιού
\ Falafel Yogurt Wrap

Αραβική πίτα με φαλάφελ*, άγρια ρόκα, μαρούλι, ντομάτα, σως γιαουρτιού

Αραβική Κοτόπουλο Μεσογειακό
\ Mediterranean Chicken Wrap

Αραβική πίτα με φιλέτο κοτόπουλο στήθος μαριναρισμένο*, μαρούλι, ντομάτα, σως γιαουρτιού

Αραβική Κοτόπουλο Ρόκα
\ Chicken Rocket Wrap

Αραβική πίτα με φιλέτο κοτόπουλο στήθος μαριναρισμένο*, χειροποίητη σάλτσα τυριών με
φέτα αρωματισμένη με θυμάρι και ελαιόλαδο,
άγρια ρόκα, μαρούλι, ντομάτα

Αραβική Γαλοπούλα Ένταμ
\ Turkey Cheese Wrap

Αραβική πίτα με καπνιστή γαλοπούλα, Ένταμ, σως
μουστάρδας, άγρια ρόκα, μαρούλι & ντομάτα

Αραβική Τόνος Καλαμπόκι \ Tuna Corn Wrap

Αραβική πίτα με τόνο ανάμεικτο με σάλτσα γιαουρτού, μαρούλι, άγρια ρόκα, ντομάτα

€3,60

€3,60

€3,60

Αλλαντικά

Χοιρινή ωμοπλάτη 2 Φέτες
Χοιρινή ωμοπλάτη 3 Φέτες
Γαλοπούλα καπνιστή
Μπέικον | Σαλάμι αέρος
Λουκάνικο Hot Dog
Προσούτο
Γαλοπούλα φουαντρέ Υφαντής
Ψητό χοιρινό Υφαντής

€2,90

Αυγό βραστό | Ασπράδι αυγού
Χωριάτικη ομελέτα σπιτική
(με αλλαντικά, τυριά και μυρωδικά)
Μπιφτέκι*
Κοτόπουλο φιλέτο
στήθος μαριναρισμένο*
Κοτόπουλο πανέ*
Κοτομπουκιές πανέ για σάντουιτς*
Τόνος μίγμα με σως γιαουρτιού
Τόνος στραγγισμένος
Σολομός καπνιστός

Λαχανικά

VEGAN MENU \ ΝΗΣΤΙΣΙΜΑ
Vegan Αραβική Χούμους Φαλάφελ
\ Vegan Hummus Falafel Wrap

€3,60

Αραβική πίτα με φαλάφελ*, σάλτσα χούμους, μαρούλι,
άγρια ρόκα, ντομάτα

Vegan Γεύμα Φαλάφελ
\ Vegan Falafel Wrap Meal

Αραβική πίτα με φαλάφελ*, σάλτσα χούμους,
μαρούλι, άγρια ρόκα, ντομάτα. Συνοδεύεται με
πατάτες dippers & σως μπάρμπεκιου

Vegan Σαλατογεύμα Χούμους Φαλάφελ
\ Vegan Hummus Falafel Wrap Salad Meal

με φαλάφελ, σάλτσα χούμους, μαρούλι, άγρια
ρόκα και ντομάτα, τυλιγμένα σε παραδοσιακή
αραβική πίτα. Συνοδεύεται με σαλάτα από ποικιλία
λαχανικών και ντρέσινγκ βινεγκρέτ ελαιόλαδου

Club Λαχανικών \ Vegan Vegetable Club

Φρυγανισμένο ψωμί του τοστ άσπρο με μπιφτέκι λαχανικών, ντομάτα, μαρούλι, σως μπάρμπεκιου. Συνοδεύεται από τηγανιτές πατάτες
dippers & σως μπάρμπεκιου

Αγγούρι | Καρότο τριμμένο
Ντομάτα | Μαρούλι | Πιπεριά πράσινη
Πιπεριά κόκκινη Φλωρίνης
Βaby σπανάκι | Άγρια ρόκα
Πατάτες τηγανητές | Ελιές ροδέλα
Λιαστή ντομάτα | Καλαμπόκι | Μανιτάρια
Μανιτάρια σοταρισμένα
Φαλάφελ*
Μπιφτέκι λαχανικών πανέ superfoods*

Σως για σάντουιτς

€5,95

€5,95

Μαγιονέζα | Σως μουστάρδας
Τυροσαλάτα | Σως μπάρμπεκιου
Χειροποίητη σως γιαουρτιού
Χειροποίητη σως βασιλικού | Χούμους
Πράσινο πέστο βασιλικού
Αυθεντική σως Σίζαρ’ς | Αγροτική σαλάτα
Χειροποίητη σως Φέτας με θυμάρι
Κέτσαπ | Μουστάρδα | Βούτυρο
Αλάτι | Πιπέρι | Ρίγανη

€0,70
€1,70
€1,50
€1,70
€1,95
€1,80
€1,80
€1,80
€1,80

€0,60
€0,60
€0,60
€0,60
€0,60
€0,70
€0,70
€0,00
€0,00

Dinkel Fitness Γαλοπούλα Fouantre
\ Dinkel Fitness Turkey Sandwich

Μικρές φέτες ψωμιού με γαλοπούλα Fouantre
Υφαντής, τυρί Λογάδι, ντομάτα, άγρια ρόκα,
baby σπανάκι, σάλτσα γιαουρτιού

€5,50

Επιλέξτε ψωμάκι σάντουιτς τοσταρισμένο ή
μπαγκέτα με λουκάνικο, μαγιονέζα, μουστάρδα,
κέτσαπ

Special Hot Dog

Επιλέξτε ψωμάκι σάντουιτς τοσταρισμένο ή
μπαγκέτα με τυρί ένταμ, λουκάνικο, μαγιονέζα,
μουστάρδα, κέτσαπ

ΠΑΤΑΤΕΣ \ FRIES

Πατάτες Κλασικές \ French Fries
Πατάτες dippers Σκέτες \ Dippers Fries

DIP SAUCE 70ml

Μουστάρδα, κέτσαπ
Μαγιονέζα, σως BBQ, σως μουστάρδας
Σίζαρ σως, τυροσαλάτα
Σως γιαουρτιού, σως βασιλικού
Σως τυριών με θυμάρι

€3,80

CLUB SANDWICHES
Classico Club

Φρυγανισμένο ψωμί του τοστ άσπρο με χοιρινή
ωμοπλάτη, Ένταμ, μπέικον, μαγιονέζα , μαρούλι,
ντομάτα. Συνοδεύεται με τηγανητές πατάτες

€3,80

Club Γαλοπούλα \ Light Turkey Club

Φρυγανισμένο ψωμί του τοστ ολικής άλεσης
με καπνιστή γαλοπούλα, τυρί Λογάδι, σως
μουστάρδας, μαρούλι, ντομάτα. Συνοδεύεται
με τηγανητές πατάτες. Light (ζητήστε μας να

€2,40

Club Kοτόπουλο \ Chicken Club

€3,20

Φρυγανισμένο ψωμί του τοστ άσπρο με κοτόπουλο στήθος μαριναρισμένο*, Ένταμ, μπέικον,
μαγιονέζα, μαρούλι, ντομάτα. Συνοδεύεται από
πατάτες τηγανητές

Club Ομελέτα \ Omelette Club

€1,95
€2,50
€0,00
€0,70
€0,70
€0,70
€0,70

Φρυγανισμένο ψωμί του τοστ άσπρο με χωριάτικη ομελέτα σπιτική (φτιαγμένη με ποικιλία αλλαντικών, τυριών & φρέσκων μυρωδικών), μπέικον, Ένταμ, ντομάτα, μαρούλι, σάλτσα τυριών
με φέτα, αρωματισμένη με θυμάρι. Συνοδεύεται
από πατάτες dippers & σως μουστάρδας

Ελληνικό γιαούρτι στραγγιστό αγελάδας 2%
λιπαρά, φρέσκο μήλο, φρέσκια μπανάνα,
Ελληνικό μέλι & φουντούκια ψημένα

Μέλι - καρύδια \ Honey - walnuts

Ελληνικό γιαούρτι στραγγιστό αγελάδας 2%
λιπαρά, Ελληνικό μέλι και καρύδια

€6,95

μπιφτέκι*, Ένταμ, μπέικον, μαρούλι, ντομάτα,
σως μουστάρδας, μπάρμπεκιου σως. Συνοδεύεται με τηγανητές πατάτες dippers & σως BBQ

€6,95

€3,00

Ελληνικό γιαούρτι στραγγιστό αγελάδας
2% λιπαρά, νιφάδες βρώμης, φρέσκο μήλο,
φρέσκια μπανάνα, Ελληνικό μέλι, φουντούκι
ψημένο και κανέλα

Summer ανανά \ Summer pineapple

Ελληνικό γιαούρτι αγελάδας στραγγιστό 2%
λιπαρά, ανανάς, μπανάνα, Ελληνικό μέλι, καρύδια και κανέλα

€3,50

με ψητό χοιρινό με μυρωδικά Υφαντής, τυρί

Σαλάτα Κρητική \ Greek Cretan Salad

Τραγανά Κρητικά παξιμαδάκια, ντομάτα, αγγούρι, ελιές, πράσινη πιπεριά, τυρί φέτα, ρίγανη.
Συνοδεύεται με ντρέσινγκ βινεγκρέτ ελαιόλαδου

€5,00

Λαχανικά

Σαλάτα Σίζαρ Κοτόπουλο
\ Chicken Caesar’s Salad

€5,30

Σαλάτα Λαχανικών Τόνος \ Tuna Salad

€5,80

Σαλάτα Λαχανικών Σολομός
\ Salmon Salad

€6,00

Απολαυστική σαλάτα με ποικιλία πράσινων λαχανικών, τριμμένο καρότο, αγγούρι, καπνιστός
σολομός. Συνοδεύεται με ντρέσινγκ βινεγκρέτ
μοσχολέμονου

Αυγό βραστό | Ασπράδι αυγού
Κρουτόν
Κρητικά παξιμαδάκια
Φέτες πορτοκαλιού | φέτες μήλου
Σουσάμι
Φουντούκια | Καρύδια | Μέλι
Cranberries
Μισή μπακέτα ολικής ή λευκή
Ολόκληρη μπακέτα ολικής ή λευκή
Ντρέσινγκ βινεγκρέτ ελαιόλαδου
Ντρέσινγκ μαγιονέζας
Χειροποίητη σάλτσα βασιλικού
Χειροποίητη σάλτσα γιαουρτιού
Χειροποίητη σάλτσα Φέτας με θυμάρι
Σίζαρς ντρέσινγκ
Ντρέσινγκ μουστάρδα - μέλι
Βαλσάμικο ντρέσινγκ ή μοσχολέμονο
Ελαιόλαδο
Φρέσκος Χυμός λεμονιού
Ξύδι παραδοσιακό
Αλάτι | Πιπέρι | Ρίγανη

Μπάλες απλές:

€0,55
€0,70
€0,85
€0,70
€0,75
€0,40
€0,40
€0,70
€0,50
€0,60
€0,35
€0,20
€0,50
€0,60
€0,30
€0,60
€0,70
€0,70
€0,80
€0,80
€0,80
€0,70
€0,70
€0,70
€0,60
€0,10
€0,10
€0,00

Σαλάτα Πέννες Κοτόπουλο
\ Chicken Penne Salad

Ζυμαρικά πέννες ολικής άλεσης barilla, κοτόπουλο στήθος μαριναρισμένο*, μπέικον, τριμμένη
παρμεζάνα περιχυμένα με σάλτσα μαγιονέζας

Σαλάτα Πέννες Chicken Queen
\ Queen Chicken Penne Salad

€6,30

Σαλάτα Πέννες Τόνος \ Tuna Penne Salad

€6,40

Σαλάτα Πέννες Σολομός
\ Salmon Penne Salad

€6,50

Βάση Πρινς (με μαρούλι και iceberg)
Βάση Τρικολόρε
(μαρούλι, iceberg, ραντίτσιο)
Βάση Πέννες Ολικής Άλεσης Barilla

2) Πρόσθεσε τα Υλικά πού θέλεις
Τυριά

Τυρί Ένταμ
Τυρί Φέτα
Τυρί Λογάδι 14% λιπαρά
Τυρί κατίκι Δομοκού ΠΟΠ, 13% λιπαρά
Παρμεζάνα φλοίδες ή τριμμένη
Τυρί γραβιέρα

Cheesecake φράουλα
\ Strawberry cheesecake

Nutella, μπισκότο & μπανάνα
\ Nutella, bisquit, hazelnut & banana

Ελληνικό γιαούρτι στραγγιστό αγελάδας 2%
λιπαρά, Nutella, τριμμένο λευκό μπισκότο,
φρέσκια μπανάνα και ψημένα φουντούκια

3,90€
3,90€
3,90€
4,30€
4,30€
4,30€
4,30€
4,30€

Το λάδι που χρησιμοποιούμε στα σάντουιτς & στις σαλάτες
είναι ελαιόλαδο • Το λάδι για το τηγάνισμα των προϊόντων
είναι φυτικό • Τα ψωμιά των σάντουιτς, τα φιλετάκια κοτόπουλου & οι κοτομπουκιές είναι προψημένα & κατεψυγμένα • Οι
σφολιάτες, οι πατάτες, τα κρέατα & τα γλυκά είναι κατεψυγμένα
• ΠΟΠ: Προϊόν Ονομασίας Προέλευσης • Τα προϊόντα μας
ενδεχομένως να περιέχουν ίχνη σιτηρών με γλουτένη, γάλα,
αυγά, σόγιας & ξηρών καρπών • Οι τιμές του παρόντος καταλόγου (Ιούλιος 2021) μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση • Οι φωτογραφίες είναι ενδεικτικές • Στις τιμές
περιλαμβάνονται όλες οι νόμιμες επιβαρύνσεις (Φ.Π.Α. & Δημ.
Φόρος) • Το κατάστημα υποχρεούται στην έκδοση διπλότυπων αποδείξεων ή αναλυτικών αποδείξεων ταμειακής μηχανής
θεωρημένων από τη Δ.Ο.Υ. • Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ
ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΑΝ ΔΕ ΛΑΒΕΙ ΝΟΜΙΜΟ
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ) • Το
κατάστημα, υποχρεωτικά, διαθέτει έντυπα φύλλα διαμαρτυρίας
για τους πελάτες σε ειδική θέση δίπλα στην έξοδο. • Αν για
οποιοδήποτε λόγο δεν μείνατε ικανοποιημένοι, επικοινωνήστε μαζί μας στο: info@petit.gr.

Συνδιάστε το γεύμα σας με
ένα καφέ από τις 4 μοναδικές
ποικιλίες της COFFEE LAB
€1,70
€1,80
€2,20

€0,85
€0,90
€0,95
€1,40
€1,15
€1,70

€3,50

SWEETS BAGEL BRIOCHE
Bagel Brioche Nutella

€ 2,00

Brioche Nutella - Banana

€ 2,50

Bagel Brioche Cheesecake Strawberry

€ 3,30

Γλυκό brioche bagel γεμιστό με Nutella
Γλυκό brioche bagel γεμιστό με Nutella και
φρέσκια μπανάνα

€3,50

Ζεστό Σουφλέ Σοκολάτας
\ Ηot chocolate souffle

€ 2,95

American Double Chocolate Cake
American Carrot Cake
American Red Velvet Cake
Τάρτα Μηλόπιτα \ Apple Pie

€ 3,70
€ 3,70
€ 3,70
€ 3,70

Συνδυάζονται ιδανικά
με παγωτό Βανίλια + 1,40€

(πλούσια γεύση με 3 μπάλες παγωτό & γάλα)

INFO

€6,30

1) Διάλεξε την Βάση

1,70€
1,70€

Milk Shake Βανίλια
Milk Shake Σοκολάτα
Milk Shake Φράουλα
Milk Shake Καραμέλα
Milk Shake Choco-Banana
Milk Shake Cookies
Milk Shake Praline
Milk Shake Τσουρέκι

Σαλάτα Πέννες Ελληνική
\ Greek Penne Salad

Ζυμαρικά πέννες ολικής άλεσης barilla, σολομός καπνιστός, αγγούρι, τριμμένο καρότο, ντοματίνια, baby σπανάκι, άγρια ρόκα, περιχυμένα
με σάλτσα γιαουρτιού

Cream & Cookies
Καραμέλα, Praline, Τσουρέκι

MILK SHAKES 350ml

€6,30

Ζυμαρικά πέννες ολικής άλεσης barilla, τόνος
φιλέτο στραγγισμένος, αγγούρι, τριμμένο καρότο, καλαμπόκι, άγρια ρόκα, baby σπανάκι,
ντοματίνια, περιχυμένα με σάλτσα γιαουρτιού

1,40€

€5,95

Σαλάτα Πέννες Chicken Pesto Genovese
\ Chicken Pesto Genovese Penne Salad

Ζυμαρικά πέννες ολικής άλεσης barilla, τυρί
φέτα, αγγούρι, πιπεριά πράσινη, πιπεριά κόκκινη,
ελιές, άγρια ρόκα, baby σπανάκι, ντοματίνια, περιχυμένα με σάλτσα γιαουρτιού

Βανίλια, Σοκολάτα, Φράουλα

Μπάλες special:

ΣΑΛΑΤΕΣ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ
\ PASTA SALADS

Αφράτο ζεστό σουφλέ Βέλγικης σοκολάτας,
με καρδιά πλούσιας ρευστής σοκολάτας.

€3,50

Διάφορα Υλικά

3) Διάλεξε το Ντρέσινγκ

ΓΛΥΚΑ | SWEETS
€3,50

Baby σπανάκι | Άγρια ρόκα | Αγγούρι
Ντομάτα | Ντοματίνια
Λιαστές ντομάτες
Καλαμπόκι | Ελιές ροδέλα | Μανιτάρια
Μανιτάρια σωτέ
Πιπεριά πράσινη | Πιπεριά
Κόκκινη Φλωρίνης | Καρότο τριμμένο

ΠΑΓΩΤΟ

Ελληνικό γιαούρτι στραγγιστό αγελάδας 2%
λιπαρά, χειροποίητη σάλτσα φράουλας με
κομματάκια φράουλας, τριμμένο λευκό μπισκότο και σάλτσα καραμέλα γάλακτος

€3,50

€1,95
€1,95
€1,95
€0,90
€1,20
€0,80
€0,90
€1,30
€1,95

ΣΑΛΑΤΕΣ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ
\ VEGETABLE SALADS

MY SALAD

Μούσλι - μήλο\ Muesli - apple

Βρώμη, φρούτα, μέλι & κανέλα
\ Oats, fruits, honey & cinnamon

€3,00

€6,30

€6,95

Φρυγανισμένο ψωμί του τοστ άσπρο με κοτόπουλο στήθος μαριναρισμένο*, τριμμένη παρμεζάνα, μπέικον, Ένταμ, ντομάτα, μαρούλι, σάλτσα Caesar’s. Συνοδεύεται από πατάτες dippers
& σως μουστάρδας

Ελληνικό γιαούρτι στραγγιστό αγελάδος 2%
λιπαρά, cranberries, Ελληνικό μέλι και μούσλι
(το μούσλι μπορεί να περιέχει βρώμη, σιτάρι,
σίκαλη, κριθάρι, καλαμπόκι, σόγια, σταφίδες,
μπανάνα, ανανά, παπάγια, καρύδα)

€3,00

€5,30

Chicken Caesar’s Club

Cranberries - μούσλι
\ Cranberries - muesli

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΙΑΟΥΡΤΙ
\ GREEK YOGURT 300ml

€5,30

σας το σερβίρουμε με σαλάτα mix & βινεγκρέτ ελαιολάδου αντί για πατάτες)

Ελληνικό γιαούρτι στραγγιστό αγελάδας
2% λιπαρά, Ελληνικό μέλι, φρέσκο μήλο και
μούσλι (το μούσλι μπορεί να περιέχει βρώμη,
σιτάρι, σίκαλη, κριθάρι, καλαμπόκι, σόγια,
σταφίδες, μπανάνα, ανανά, παπάγια, καρύδα)

Φρούτα - μέλι \ Fresh fruits - honey

Bacon Cheese Burger Meal

Ζυμαρικά πέννες ολικής άλεσης barilla, κοτόπουλο στήθος μαριναρισμένο*, λιαστή ντομάτα, τριμμένη παρμεζάνα, άγρια ρόκα, baby
σπανάκι, ντοματίνια, περιχυμένα με σάλτσα από
πέστο βασιλικού Genovese

HOT DOG
Classico Hot Dog

€6,95

κοτόπουλο παναρισμένο crispy* με Ένταμ, ντομάτα, μαρούλι, σως μουστάρδας, μαγιονέζα. Συνοδεύεται με τηγανητές πατάτες dippers & σως BBQ

Ζυμαρικά πέννες ολικής άλεσης barilla, φιλέτο
κοτόπουλο στήθος μαριναρισμένο*, μπέικον,
τριμμένη παρμεζάνα, καλαμπόκι, ντοματίνια,
baby σπανάκι, άγρια ρόκα, περιχυμένα με αυθεντική σάλτσα Caesar’s.

Το Dinkel ή Ζέα, το σιτάρι των αρχαίων Ελλήνων, είναι μια ποικιλία σιταριού με υψηλή διατροφική αξία. Ψωμί με ήπια, καρυδάτη γεύση, με
γεµάτη και συµπαγής αίσθηση αποτελεί το πιο
υγιεινό σνάκ με λίγες θερμίδες.

Μικρές φέτες ψωμιού με καπνιστό σολομό, αγγούρι, άγρια ρόκα, baby σπανάκι, σάλτσα γιαουρτιού.

Cripsy Chicken Burger Meal

€0,35
€0,40
€0,40
€0,45
€0,60
€0,65
€0,70
€1,50
€1,70

DINKEL FITNESS SANDWICHES

Σάντουιτς Dinkel Fitness Σολομός
\ Dinkel Fitness Salmon Sandwich

Κρουασάν Ψητό Χοιρινό Γραβιέρα
\ Roasted Pork Gruyere Croissant

BURGERS MEALS

Απολαυστική σαλάτα με ποικιλία πράσινων λαχανικών τρικολόρε, τριμμένο καρότο, καλαμπόκι, στραγγισμένο φιλέτο τόνου. Συνοδεύεται με
αρωματική σάλτσα γιαουρτιού

€3,60
Αυγό | Ομελέτα | Κρέας | Αλλιεύματα

€2,95

με καπνιστή γαλοπούλα, τυρί Ένταμ, μαρούλι,
ντομάτα, σως μουστάρδας

Κοτόπουλο φιλέτο στήθος μαριναρισμένο*
Κοτομπουκιές πανέ για σαλάτα*
Σνίτσελ κοτόπουλο πανέ*
Γαλοπούλα καπνιστή
Γαλοπούλα Φουαντρέ Υφαντής
Χοιρινή ωμοπλάτη
Μπέικον | Σαλάμι αέρος
Προσούτο
Καπνιστός Σολομός | Τόνος

Απολαυστική σαλάτα με ποικιλία πράσινων λαχανικών, φιλέτο κοτόπουλο στήθος μαριναρισμένο*, flakes παρμεζάναs, τραγανά κρουτόν.
Συνοδεύεται με αυθεντικό σίζαρ ντρέσινγκ

€3,60

€3,70

γραβιέρα, μαρούλι, ντομάτα, μαγιονέζα

€0,70
€0,95
€0,95
€1,10
€1,10
€1,25

€0,60
€0,80
€0,90
€0,90
€0,95
€1,30
€1,20
€1,20

€3,60

Κρουασάν Σάντουιτς Γαλοπούλα Τυρί
\ Turkey Cheese Croissant

Κρεατικά | Αλλαντικά | Αλλιεύματα

€0,75
€0,95
€0,85
€0,80
€0,95
€0,95
€0,95
€0,95
€1,40
€0,70
€0,95

€3,95

ΚΡΟΥΑΣΑΝ \ CROISSANTS

MY SANDWICH

Entam 2 φέτες
Entam 3 φέτες
Τυρί Φέτα
Τυρί Λογάδι 14% λιπαρά 2 φέτες
Τυρί Λογάδι 14% λιπαρά 3 φέτες
Τυρί κατίκι Δομοκού με 13% λιπαρά
Φιλαδέλφεια
Γραβιέρα 2 Φέτες
Γραβιέρα 3 Φέτες
Παρμεζάνα τριμμένη για σάντουιτς
Παρμεζάνα φλοίδες για σάντουιτς

Μπαγκέτα ολικής, τόνος ανάμεικτος με χειροποίητη σως γιαουρτιού, μαρούλι, ντομάτα

Μπαγκέτα ολικής άλεσης, τυρί γραβιέρα, καπνιστή
γαλοπούλα, σως μουστάρδας, μαρούλι, ντομάτα

με κοτομπουκιές πανέ* τυρί παρμεζάνα, σως
μουστάρδας, μαρούλι

Τυριά

€3,30

Μπαγκέτα Τόνο \ Tuna Baguette

Μπαγκέτα Γαλοπούλα Γραβιέρα
\ Turkey Gruyere Baguette

€3,95

Μπαγκέτα Κοτομπουκιές
\ Chicken Nuggets Baguette

Ψωμί τόστ άσπρo ή ολικής άλεσης
Ψωμί σάντουιτς φραντζολάκι | Αραβική πίτα
Μπαγκέτα άσπρη ή ολικής άλεσης
Κρουασάν για σάντουιτς
Φέτες ψωμιού dinkel ολικής (μικρές)
Bagel brioche | Focaccia με ρίγανη

€2,95

Μπαγκέτα ολικής άλεσης, τυρί Λογάδι, καπνιστή
γαλοπούλα, χειροποίητη σως γιαουρτιού, baby
σπανάκι, άγρια ρόκα, καρότο

με κοτόπουλο φιλέτο στήθος μαριναρισμένο*
ανάμεικτο με μπέικον, σως μουστάρδας, μαρούλι

Ψωμάκια

Μπαγκέτα Γραβιέρα Ρόκα
\ Gruyere Rocket Baguette

Μπαγκέτα Γαλοπούλα - Λογάδι
\ Cheese Turkey Baguette

με κοτόπουλο φιλέτο στήθος μαριναρισμένο*,
σως μουστάρδας, μαρούλι, ντομάτα

με κοτόπουλο στήθος μαριναρισμένο*, αυθεντική
σάλτσα Caesar’s, τριμμένη παρμεζάνα, μαρούλι

€2,95

Μπαγκέτα ολικής, καπνιστός σολομός, χειροποίητη
σως γιαουρτιού, άγρια ρόκα, baby σπανάκι, καρότο

€3,95

€4,50

Μπαγκέτα Φέτα Σπανάκι Άνηθος
\ Feta Spinach Dill Baguette

Μπαγκέτα Σολομός Full-Ω3
\ Smoked Salmon Baguette Full-Ω3

κοτόπουλο φιλέτο στήθος μαριναρισμένο*, μαγιονέζα, μαρούλι, ντομάτα

Chicken Caesar’s Bagel Brioche

€3,70

με χωριάτικη ομελέτα (φτιαγμένη με αλλαντικά, τυριά, μυρωδικά), χειροποίητη σάλτσα τυριών με φέτα
αρωματισμένη με θυμάρι και ελαιόλαδο, ντομάτα

Μπαγκέτα ολικής, τυρί γραβιέρα, άγρια ρόκα, χειροποίητη σάλτσα τυριών με φέτα αρωματισμένη
με θυμάρι και ελαιόλαδο, κόκκινη πιπεριά, ντομάτα

σαλάμι αέρος, γραβιέρα, χειροποίητη σάλτσα
τυριών με φέτα αρωματισμένη με θυμάρι και
ελαιόλαδο, ντομάτα

ΤΟΣΤ \ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣΑΚΙΑ

Μπαγκέτα Χωριάτικη Ομελέτα
\ Village Omelette Baguette

Μπαγκέτα ολικής, τυρί φέτα, baby σπανάκι, χειροποίητη σως γιαουρτιού, κόκκινη πιπεριά, ντομάτα

ΜΠΑΓΚΕΤΕΣ \ BAGUETTES

€0,60
€0,60

Τόστ γαλοπούλα, τυρί (λευκό ή ολικής)
€1,95
Τόστ ζαμπόν, τυρί (λευκό ή ολικής)
€1,95
Μικρό μπριόζ ζαμπόν, Ένταμ, μαγιονέζα
€1,50
Μικρό μπριόζ γαλοπούλα, Ένταμ, μαγιονέζα €1,50
Μικρό μπριόζ φαλάφελ,
€1,70
σως γιαουρτιού, ντομάτα
Μικρό μπριόζ σολομός, τυρί Philadelphia
€1,70
Μικρό μπριόζ προσούτο,
€1,70
Ένταμ, μαγιονέζα
Μικρή τζιαπάτα πολύσπορη
€1,95
σολομός καπνιστός, σως γιαουρτιού & αγγούρι
Μικρή τζιαπάτα πολύσπορη, γαλοπούλα
€1,95
Φουαντρέ, κατίκι Δομοκού ΠΟΠ, μαρούλι,
άγρια ρόκα, ντομάτα
Μικρή τζιαπάτα πολύσπορη, σαλάμι αέρος, €1,95
γραβιέρα, σως φέτας, ντομάτα		

€4,50

Prosciutto Bagel Brioche

Το ψωμάκι bagel brioche είναι μια παραλλαγή του
γνωστού μας bagel αλλά αφράτο και μαλακό με μία
ελαφρώς γλυκιά γεύση που λιώνει στο στόμα.

Γλυκό brioche bagel γεμιστό με Philadelphia,
σάλτσα φράουλας και μπισκότο

