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Ακολουθήστε µας στα Social Media

3ο κατάστηµα: Κολοκοτρώνη 30 • Αθήνα

T: 210 325 3939

T: 210 417 0866

T: 210 429 3001
2ο κατάστηµα: Ακτή Μιαούλη 63 • Πειραιάς

1ο κατάστηµα:  Σωτήρος ∆ιός 37 • Πειραιάς

ΑΝΟΙΧΤΑ ΟΛΗ
ΤΗ Μ. ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α



Κολοκυθοκεφτές ψητός στη σχάρα, 35gr  (4 τεµ.) ...........................................3.50 €
Μερίδα Ταραµοσαλάτα λευκή..................................................................3.50 €
Αγιορείτικη Μελιτζανοσαλάτα ................................................................3.50 €
Χούµους Λεµόνι ................................................................................................3.30 €
Φρέσκιες τηγανητές πατάτες ............................................................ 3.30 €

Ντοµάτα τριαντάφυλλο ........................................................................ 1.90 €
Aγγουροντοµάτα / Ατοµική ........................................................4.10 / 3.00 €
Αγγουροσαλάτα ..................................................................................................... 4.10 €
Μαρούλι (µαρούλι, φρέσκο κρεµµυδάκι, άνηθος) / Ατοµική ...............4.10 / 3.00 €
Λάχανο - καρότο / Ατοµική........................................................4.30 / 3.20 €
Χωριάτικη  (χωρίς φέτα)............................................................................. 5.00 €
Κρητικός Ντάκος (χωρίς φέτα) ................................................................ 4.70 €
Πολίτικη (λάχανο άσπρο και κόκκινο, καρότο, σέλινο, 
πιπεριά κόκκινη και πράσινη, λαδόσκορδο, ξύδι)................................................ 5.80 €
Street νηστίσιµη (µαρούλι, ρόκα, λιαστή ντοµάτα, ηλιόσπορο και σως µελιού) ...5.50 €

Σως τρούφας (µαγιονέζα νηστίσιµη, κρέµα τρούφας...) ............................... 1.40 €
Ταραµοσαλάτα Λευκή .......................................................................... 1.40 €
Αγιορείτικη Μελιτζανοσαλάτα ......................................................... 1.40 €
Χούµους Λεµόνι ...................................................................................... 1.20 €
Καραµανλίδικη σάλτσα Καππαδοκίας ....................................................1.40 €
Αβοκάντο .................................................................................................... 1.40 €
Κόκκινη σάλτσα • σως BBQ .............................................................. 0.90 €
Μαγιονέζα νηστίσιµη ............................................................................ 1.00 €

Μπιφτέκι λαχανικών 115gr ................................................................. 1.90 €
Καλαµάκι λαχανικών  (κρεµµύδι, καρότο, πιπεριά πράσινη,
πιπεριά φλωρίνης, µελιτζάνα, κολοκύθι) ........................................................... 1.80 €
Καλαµάκι Μανιτάρι................................................................................ 1.60 €
Φαλάφελ (ρεβυθοκεφτές) ........................................................................... 1.90 €
Κεµπάπ (χωρίς κρέας) 80gr. µε πρωτεΐνη σόγιας και µπιζελιού .........................2.50 €
Λουκάνικο θαλασσινών 85gr., µε Ω-3 λιπαρά
(θράψαλο, χταπόδι, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο)........................................... 2.50 €
Κεµπάπ θαλασσινών  90gr., µε Ω-3 λιπαρά
(θράψαλο, χταπόδι, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο)........................................... 2.50 €

Γύρος... µανιταριών (µε νηστίσιµη σως τρούφας)................................... 2.90 €
Μπιφτέκι λαχανικών ............................................................................ 2.70 €
Καλαµάκι µανιτάρι ................................................................................ 2.70 €
Κολοκυθοκεφτές  35gr  (2 τεµ.) ............................................................... 2.80 €
Οικολογικό (ντοµάτα, κρεµµύδι, νηστίσιµη µαγιονέζα, µαρούλι, πατάτες)..... 2.00 €
Kαλαµάκι λαχανικών............................................................................ 2.80 €
Κεµπάπ (χωρίς κρέας) 80gr.  µε πρωτεΐνη σόγιας και µπιζελιού .........................3.30 €
Λουκάνικο θαλασσινών 85gr., µε Ω-3 λιπαρά...................................... 3.30 €
Κεµπάπ θαλασσινών 90gr., µε Ω-3 λιπαρά ............................................ 3.30 €
Φαλάφελ .................................................................................................... 2.70 €

Γύρος... µανιταριών (µε νηστίσιµη  σως τρούφας, ντοµάτα, µαρούλι) ...... 4.60 €
Κολοκυθοκεφτές 35 gr. (ψητό) - 3 τεµ.,  (ντοµάτα, µαρούλι, µαγιονέζα νηστίσιµη) .. 3.90 €
Φαλάφελ 120 gr. (ψητό), (ρεβυθοκεφτές, ντοµάτα, µαρούλι, χούµους) ............. 3.90 €
Μπιφτέκι λαχανικών 115 gr. (ψητό), (ντοµάτα, µαρούλι, µαγιονέζα νηστίσιµη) .. 3.90 €

( +0,50 χρέωση µε επιλογή: ταραµοσαλάτα, µελιτζανοσαλάτα, χούµους, σως τρούφας, καραµανλίδικη, αβοκάντο)

Ορεκτικά

Σως - Ντιπάκια

Τυλιχτά µε πίτα

Σκέτα ή σε καλαµάκι

Τορτίγια (Wrap)

Σαλάτες Φρέσκιες 

(όλα ψητά στη σχάρα)

(όλα ψητά στη σχάρα)

Mε extra παρθένο ελαιόλαδο

Όλες οι σως είναι φρέσκες χειροποίητες
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