


Σαλάτες 
Αγγουροντομάτα ...........................................3.00€
ντομάτα, αγγούρι, πιπεριά, κρεμμύδι, 
ελαιόλαδο

Μαρούλι .................................................................2.50€
μαρούλι, ντομάτα ψιλοκομμένη, ελαιόλαδο,
λεμόνι ή ξύδι

Λάχανο .....................................................................2.50€
λάχανο, καρότο, σέλινο, πιπεριά, 
ελαιόλαδο, ξύδι ή λεμόνι

Χωριάτικη ...........................................................5.50€
ντομάτα, αγγούρι, κρεμμύδι, πιπεριά, φέτα, 
ελαιόλαδο

Ρόκα ...........................................................................4.00€
ρόκα, παρμεζάνα, ελαιόλαδο, βαλσάμικο, 
ντομάτα σε φέτες

Κοτοσαλάτα Σώτος ....................................5.50€
κοτόπουλο, μαρούλι, ντομάτα, ελαιόλαδο, 
σως, πίτα ολικής

Ντομάτα ψητή .................................................3.00€
ντομάτα, ελαιόλαδο, ρίγανη, ξύδι

Ρόκα & Μαρούλι ............................................4.00€
ρόκα, μαρούλι, ντομάτα, κεφαλοτύρι, 
ελαιόλαδο, βαλσάμικο

Ανάμεικτη ............................................................5.50€
μαρούλι, iceberg, ντομάτα, ραντίτσιο, 
ελαιόλαδο, φέτα τηγανητή με μέλι και 
σουσάμι

Κρητικός ντάκος ..........................................5.50€
ντάκος, ντομάτα, ντοματίνια, φέτα, λάδι, 
ρίγανη

Μερίδες της ώρας
Κεφτεδάκια σπιτικά
με σάλτσα και κεφαλοτύρι ................8.50€ 

Κοντοσούβλι κοτόπουλο
χειροποίητο 350 γρ. .................................8.00€ 

Κοντοσούβλι χοιρινό
χειροποίητο 350 γρ. .................................8.00€

Σταβλίσια μπριζόλα 600 γρ. .............9.50€

Σουβλάκια χοιρινά χειροπ.
μερίδα ......................................................................7.50€
4 σουβλάκια, κρεμμύδι, πατάτες, ντομάτα, 
λαδόπιτα

Μπιφτέκι βουβαλίσιο .............................8.00€
μπιφτέκι βουβαλίσιο 300 γρ. δύο τεμάχια, 
πατάτες, ντομάτα, λαδόπιτα 

Κεφτεδάκια σπιτικά μερίδα .............7.50€
4 μπιφτεκάκια, κρεμμύδι, πατάτες, 
ντομάτα, πιτάκια

Μοσχαρίσια μπιφτεκάκια ...................8.00€
3 Μπιφτεκάκια, κρεμμύδι, πατάτες, 
ντομάτα, πιτάκια

Μπιφτέκι γεμ. μερίδα ............................7.50€
4 Μπιφτέκια, πατάτες, ντομάτα, λαδόπιτα

Σουτζουκάκια μερίδα ..............................7.50€
4 σουτζουκάκια, κρεμμύδι, πατάτες, 
ντομάτα, λαδόπιτα

Κοτοσουβλάκια μερίδα ..........................7.50€
4 κοτοσουβλάκια, κρεμμύδι, πατάτες, 
ντομάτα, λαδόπιτα

Γιαουρτλού μερίδα .....................................8.00€
4 σουτζουκάκια, κόκκινη σάλτσα, σως 
γιαουρτιού, πατάτες, λαδόπιτα

Γιαουρτλού μερίδα κοτόπουλο ......8.00€
4 κοτοσουβλάκια, κόκκινη σάλτσα σώς 
γιαουρτιού, πατάτες, λαδόπιτα

Γιαουρτλού μερίδα χοιρινό ................8.00€
4 χοιρινά σουβλακια, κόκκινη σάλτσα,
σώς γιαουρτιού, πατάτες, λαδόπιτα

Κεμπάπ μερίδα ...............................................7.50€
4 κεμπάπ, κρεμμύδι, πατάτες, ντομάτα 
ψητή, λαδόπιτα

Μπριζολάκια χοιρινά μερίδα ...........7.50€
3 μπριζολάκια μαριναρισμένα με σως 
μπάρμπεκιου, πατάτες, ντομάτα, λαδόπιτα

Κοτόπουλο φιλέτο μερίδα .................6.50€
πατάτες, ντομάτα, μαρούλι, λαδόπιτα

Λουκάνικο Ηρακλείας Σερρών
μερίδα ......................................................................7.50€
4 λουκάνικα, πατάτες, ντομάτα, μαρούλι, 
κρεμμύδι, λαδόπιτα

Λουκάνικο χωριάτικο πιπερόνε ..7.50€
4 Τεμ. με πατάτες, ντομάτα, κρεμμύδι, 
λαδόπιτα

Ορεκτικά
Φέτα τηγανητή με μέλι
και σουσάμι ........................................................4.00€
Κοπανιστή Μυκόνου .................................2.80€
Τυροσαλάτα .......................................................2.80€
Τζατζίκι .................................................................2.80€
Ρώσικη / Σικάγο ............................................2.80€
Πάπρικα .................................................................2.80€
Γιαουρτλού Σαλάτα.....................................2.80€
Πατάτες .................................................................2.80€
Πατάτες & Κεφαλοτύρι .........................3.00€
Φέτα 100 γρ. .....................................................2.80€
Φέτα ψητή 100 γρ. ......................................3.00€
Μπουγιουρτί .....................................................4.00€
Μελιτζάνα ψητή............................................2.50€
Πιπεράκια μπακάλικα .............................2.50€
Πιπεριά καυτερή ..........................................1.30€
Σκουμπρί καπνιστό ....................................4.00€

Σουβλάκια 7.50€ Σταβλίσια μπριζόλα 9.50€ Σουτζουκάκια 7.50€ Μπριζολάκια 7.50€ Κεφτεδάκια σπιτικά
μερίδα 7.50€

Γιαουρτλού 8.00€



Πίτες - Ψωμάκια
Λαδόπιτα.......................................................................0.50€
Πίτα ολικής άλεσης ..........................................0.50€
Ψωμάκι ...........................................................................0.50€
Αραβική πίτα ............................................................2.00€
Αραβικό σκορδόψωμο ...................................2.00€
Κυπριακή πίτα .........................................................0.50€  

Σάντουιτς
Σάντουιτς με ψωμάκι ή Ζαπάτα Αραβικό 
Σουβλάκι χοιρινό 2 τεμ. ...............................3.30€
Κεφτεδάκι 2 τεμ. .................................................3.30€
Κεμπάπ 2 τεμ. .........................................................3.30€
Λουκάνικο Ηρακλείας 2 τεμ....................3.30€
Πανσέτα 2 τεμ. .......................................................3.30€
Μπριζολάκι 2 τεμ. ..............................................4.00€
Κοτοσουβλάκι 2 τεμ. .......................................3.30€
Φιλέτο κοτόπουλο 2 τεμ. ...........................4.00€
Γιαουρτλού 2 τεμ. ................................................3.30€
Γεμιστό μπιφτέκι 2 τεμ................................3.30€
Λουκάνικο πιπερόνε 2 τεμ. ......................3.30€

Αλοιφές
Τζατζίκι .........................................................................0.20€
Τυροσαλάτα / Πάπρικα ..................................0.20€
Ρώσικη / Σικάγο ....................................................0.20€
Κοπανιστή Μυκόνου .........................................0.20€
Σως γιαουρτιού......................................................0.20€
Σως μουστάρδας ..................................................0.20€

Μπαγκέτα (2τεμ) με
Σουβλάκι χοιρινό .....................................3.80€ 
Σουβλάκι κοτόπουλο ...........................3.80€
Φιλέτο κοτόπουλο .................................3.80€
Κοντοσούβλι χοιρινό ............................3.80€
Κοντοσούβλι κοτόπουλο .................3.80€
Γεμιστό μπιφτέκι ....................................3.80€
Μπριζολάκι χοιρινό ..............................4.00€
Πανσέτα .............................................................3.80€
Κεμπάπ ...............................................................3.80€
Λουκάνικο πιπερόνε ............................3.30€
Λουκάνικο Ηράκλειας.........................3.80€

Πίτες κλασική ή Κυπριακή
οι πίτες είναι αλάδωτες και καλαμποκίσιες

Πίτα με 1 Σουβλάκι................................2.30€
Πίτα με 1 Κεφτεδάκι ...........................2.30€

Πίτα με 1 Κεμπάπ ....................................2.30€
Πίτα με 1 Λουκάνικο Ηρακλείας ..2.30€
Πίτα με 1 Πανσέτα ..................................2.30€
Πίτα με 1 Μπριζολάκι.........................2.30€
Πίτα με 1 Κοτοσουβλάκι ..................2.30€
Πίτα με 1 φιλέτο κοτόπουλο ......2.30€
Πίτα με 1 Μπιφτέκι γεμιστό .......2.30€
Πίτα με Γιαουρτλού (μόνο) .............2.30€
κόκκινη σάλτσα, σως γιαουρτιού, πατάτα

Burger με 
Βουβαλίσιο μπιφτέκι ..........................4.00€
Μοσχαρίσιο μπιφτέκι .........................4.00€
Κοτομπιφτέκι ..............................................4.00€
Φιλέτο μπούτι κοτόπουλο .............4.00€
2 μπριζολάκια λαιμού .........................4.00€
Ανάμεικτο μπιφτέκι .............................3.50€
Γεμιστό μπιφτέκι ....................................4.00€

Ο Κόμης Σάντουϊτς, 
Άγγλος ευγενής και μέγας 

χαρτοπαίχτης απασχολημένος 
ολόκληρες ημέρες

με το πάθος του δεν προλάβαινε να 
φάει, έτσι διέταξε τον σεφ να πάρει 

δύο φέτες ψωμί και στη μέση 
να βάλει μια φέτα κρέας.
Έτσι δημιουργήθηκε 

το σάντουϊτς...
Η εφεύρεση του χάρισε 

τη μεγαλύτερη ευτυχία σε  
δισεκατομμύρια ανθρώπους, δύο 

φέτες ψωμί και στη μέση 
το όνειρο.

Οι παραλλαγές των υλικών
αγγίζουν το άπειρο. 

Είναι γευστική τελειότητα όταν μια 
ζουμερή ντομάτα αγκαλιάζει ένα 

μπιφτέκι και τα δύο μαζί ξαπλωμένα 
ανάμεσα σε δύο 

φέτες μυρωδάτου ψωμιού!

Αν σας αρέσουν πολύ, οι 
ξεχωριστές γεύσεις...
...φτιάξτε μόνοι σας

το σάντουιτς που θέλετε!

Λαδόπιτα 0.50€ Αραβική πίτα 2.00€ Ψωμάκι 0.50€ Κυπριακή πίτα 0.50€
Πίτα με

κοτοσουβλάκι 2.30€
Πίτα με σουβλάκι
2.30€

Σάντουιτς
με κεφτεδάκι 3.30€

Πίτα Κυπριακή
με σουτσουκάκι 2.30€

Βουβαλίσιο
μπιφτέκι 4.00€

NEW



Σουβλάκι
Σουβλάκι Χοιρινό
χειροποίητο 95γρ. ......................................1.50€
Κεφτεδάκι 95γρ. / τεμ. .........................1.50€
Κεμπάπ καλαμάκι 95 γρ. ......................1.50€
Μπιφτέκι γεμ. 100γρ. / τεμ. ............1.50€
Μπιφτέκι μοσχαρίσιο
120γρ. / τεμ. .....................................................2.50€
Σουβλάκι Κοτόπουλο
χειροποίητο 95 γρ. .....................................1.50€
Μπριζολάκι 120γρ. / τεμ. ...................2.00€
Λουκάνικο 100γρ. / τεμ. .......................1.50€
Λουκάνικο πιπερόνε χωριάτικο
100γρ. / τεμ. .....................................................1.50€
Πανσέτα 95γρ. / τεμ. ................................1.50€
Σουτζουκάκι 95γρ. / τεμ. ....................1.50€

Νερά
Νερό  500 ml .....................................................0.50€
Νερό 1 lt ................................................................1.00€
Νερό 1.5 lt ...........................................................1.50€

Κρασιά 

Κόκκινο χύμα ξηρό 500 ml .................3.00€
Κόκκινο χύμα
ημίγλυκο 500 ml ...........................................3.00€
Λευκό χύμα Σερρών 500 ml ..............3.00€
Λευκό χύμα Τυρνάβου 500 ml .......... 3.00€

Τσίπουρο 

Τσίπουρο
Κτήμα Αποστόλη 200 ml .......................6.50€
Τσίπουρο 50 ml ..............................................1.80€
Τσίπουρο 200 ml ...........................................6.00€
Τσίπουρο Τυρνάβου 200 ml ...............6.00€

Ούζο 

Ούζο Μαγεία 50 ml .....................................1.60€
Ούζο Μαγεία 200 ml .................................5.50€
Απόσταγμα Αλεξανδρίδη .....................6.50€
Ούζο Φραγκούλα 50 ml ..........................1.60€
Ούζο Φραγκούλα 200 ml.......................5.50€
Ούζο “5” 50 ml .................................................1.60€
Ούζο “5” 200 ml .............................................5.50€

Ρετσίνα 

Ρετσίνα Άστρον 500 ml .........................3.80€
Ρετσίνα Μαλαματίνα 500 ml ............2.80€
Ρετσίνα Κεχριμπάρι 500 ml ..............3.80€
Ρετσίνα Γεωργιάδη 500 ml ................2.80€

Αναψυκτικά 
Coca Cola 250 ml .........................................1.50€
Coca Cola 500 ml .........................................2.00€
Σουρωτή ................................................................1.50€
Λεμονάδα .............................................................1.50€
Σόδα ...........................................................................1.50€
Τσάι 500 ml.........................................................2.00€
Χυμοί .........................................................................2.00€
Πορτοκαλάδα Σερρών (Nektar) ..........1.50€
Γκαζόζα Σερρών (Nektar) ...................1.50€
Αναψυκτικά σε κουτί 330 ml ...........1.50€

Μπύρες 
Vergina 500 ml ................................................2.50€
Heineken 500 ml ............................................3.30€
Amstel 500 ml ..................................................3.00€
Amstel Free 500 ml .....................................3.00€
Fix 500 ml .............................................................3.00€
Kaiser 500 ml ....................................................3.50€
Voreia 500 ml....................................................3.50€
Μπύρα κουτί 330 ml .................................1.80€

Κοντοσούβλι χοιρινό Λουκάνικο Ηρακλείας Σουβλάκι κοτόπουλο Στηρίζουμε τα Σερραϊκά κρασιά, ούζα και ρετσίνες!

Το κατάστημα στηρίζει τα Σερραϊκά προϊόντα
Προτιμήστε τα Σερραϊκά κρασιά και ούζα!



Τα προϊόντα μας παρασκευάζονται από 
φρέσκο κρέας. 

Οι σαλάτες μας είναι φρεσκοκομμένες 
για να διασφαλίζουν όλα τα θρεπτικά 
συστατικά. Ετοιμάζονται πάντα κατόπιν 
παραγγελίας και μπορούμε να τις 
φτιάξουμε όπως θέλετε εσείς.

Οι συσκευασίες είναι πιστοποιημένες 
κατάλληλες για τρόφιμα.

Η φέτα μας είναι ελληνική, οι 
πατάτες μας φρέσκιες, το λάδι που 

χρησιμοποιούμε για τηγάνισμα ηλιέλαιο, 
το λάδι για τις σαλάτες είναι έξτρα 
παρθένο.

Η εξυπηρέτησή σας θα είναι άμεση, 
φιλική και επαγγελματική.

Η ικανοποίησή σας είναι εγγυημένη. 
Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν είστε 
ευχαριστημένοι με το προϊόν θα σας το 
αντικαταστήσουμε αμέσως.

Είμαστε και θα παραμείνουμε 
αφοσιωμένοι στην ποιότητα που σας 

προσφέρουμεμε στόχο την απόλυτη 
ικανοποίησή σας.

Στις τιμές περιλαμβάνονται όλες οι 
νόμιμες επιβαρύνσεις.

Αγορανομικός Υπεύθυνος:
Κοτσαμπάς Σωτήριος

Κατάγεται από την ελληνική αρχαιότητα, πρόγονος του ήταν ο κάνδαυλος (κομμάτια από
ψητό κρέας, πίτα, τυρί και άνηθο) και σερβιριζόταν με ζουμί.

Στα ρωμαϊκά χρόνια εμφανίστηκε το σουβλάκι από εντόσθια και αργότερα στην Κων/πολη.
Μετά την άλωση, μικροπωλητές πουλούσαν στους δρόμους εκτός από φρούτα ή

λαχανικά και σουβλάκι με πίτα.

Σουβλάκι, το Ελληνικό έδεσμα!

Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ
(ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ).

CONSUMER IS NOT OBLIGED TO PAY IF THE NOTICE OF PAYMENT HAS NOT BEEN RECEIVED (RECEIPT - INVOICE).
ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΡΙΘ. 04/2012


