
Αγίου Αλεξάνδρου 39 & Ναϊάδων,
Παλαιό Φάληρο

12.00 το μεσημέρι έως 1.00 το βράδυ

HOME  DELIVERY

Τ. 210 9 802 801
Τ. 210 9 802 807



ΜΠΑΡΟΒΙΑ ΣΑΛΑΤΑ

ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ ΧΟΙΡΙΝΑ & ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ

ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΥΡΙ ΣΩΣ ΜΠΕΪΚΟΝ



ΝΕΟ

ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΧΟΙΡΙΝΟ ........... 1,80€
(χειροποίητο)

ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ........... 1,80€
(φιλέτο στήθος, χειροποίητο)

ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ     ........... 1,70€
(ντοματίνι, μανιτάρι, πιπεριά, κολοκυθάκι)

ΚΟΤΟΜΠΕΪΚΟΝ ........... 1,90€
(φιλέτο στήθος, χειροποίητο) 

ΜΠΙΦΤΕΚΙ ........... 1,70€
ΚΕΜΠΑΠ ........... 1,70€
ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ ........... 1,60€
ΣΟΥΤΖΟΥΚΑΚΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ... 1,70€
ΣΟΥΤΖΟΥΚΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟ     .... 1,80€
ΧΑΛΟΥΜΙ ........... 2,80€

ΣΩΣ ........... 1,30€ 
(κοτόπουλου, σεφ, μπάρμπεκιου, γιαουρτιού, ροκφόρ, κόκκινη σάλτσα)

ΤΖΑΤΖΙΚΙ 180γρ ...................... 2,60€
ΦΕΤΑ 110γρ ...................... 2,70€
ΤΥΡΟΚΑΥΤΕΡΗ ....... 2,40€
ΑΠΛΗ (ντομάτα, αγγούρι, πιπεριά, ελαιόλαδο) ........................ 3,60€
ΧΩΡΙΑΤΙΚΗ ........................ 5,50€
(ντομάτα, αγγούρι, πιπεριά, κρεμμύδι, μαϊντανός, ελιές, φέτα, ρίγανη, ελαιόλαδο)

ΣΕΦ ...................... 5,60€
(μαρούλι, ντομάτα, αγγούρι, τυρί γκούντα, ζαμπόν, αυγό, σως σεφ) 

ΕΠΟΧΗΣ ...................... 3,90€  
(λάχανο, καρότο, μαρούλι, μαϊντανός, λεμόνι, ελαιόλαδο)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ...................... 5,90€
(μαρούλι, αγγούρι, πιπεριά, παρμεζάνα, φιλέτο κοτόπουλο, ξύδι, ελαιόλαδο)

ΝΤΑΚΟΣ ...................... 4,40€ 
(ντομάτα, φέτα, ελιές, ρίγανη, ελαιόλαδο)

PITA BAR ...................... 5,90€
(μαρούλι, λάχανο, καρότο, παρμεζάνα, ντοματίνια, φύλλα γαλοπούλας, γλυκιά 
vinaigrette pita bar)

ΜΠΑΡΟΒΙΑ ...................... 5,90€
(ρόκα, λόλα κόκκινη - πράσινη, ντοματίνια, κατίκι δομοκού, σουσάμι, ελαιόλαδο, 
κρέμα βαλσάμικου, chips τορτίγιας)

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ...................... 5,90€ 
(λάχανο, καρότο, μαρούλι, chips τορτίγιας, bacon, φύλλα παρμεζάνας, κρέμα 
βαλσάμικου, ελαιόλαδο)

CEASAR      ...................... 6,20€
(iceberg, γαλλική σαλάτα, 2 chicken strips, τορτίγια chips, bacon, 
παρμεζάνα, σως ceαsar)

COLESLAW     ...................... 4,60€
(λάχανο κόκκινο άσπρο, καρότο, καλαμπόκι, παρμεζάνα, μαγιονέζα)

BLUE CHEESE      ...................... 5,90€
(ρόκα, γαλλική σαλάτα, καρύδια, πράσινο μήλο, σως roquefort)

ENIGMA      ...................... 5,50€
(Φωλιά τορτίγιας, λόλα κόκκινη πράσινη, κάσιους, καρότο, ρόκα, φρούτο εποχής, 
vinaigrette φρούτων)

ΑΠΛΕΣ ........... 2,30€
ΣΩΣ ........... 2,70€
ΤΥΡΙ ........... 2,70€ 
ΤΥΡΙ ΣΩΣ ........... 3,00€
ΣΩΣ BACON ........... 3,00€

ΣΑΛΑΤΕΣ

ΠΑΤΑΤΕΣ

ΣΟΥΒΛΑΚΙΑ σκέτα

ΝΕΟ

ΝΕΟ

ΝΕΟ

ΝΕΟ

ΝΕΟ

ΤΥΡΙ BACON ........... 3,00€ 
ΤΥΡΙ BACON ΣΩΣ ........... 3,40€
ΣΩΣ ΡΟΚΦΟΡ     ........... 2,70€
ΚΟΚΚΙΝΗ ΣΑΛΤΣΑ      ........... 2,50€ 
ΚΟΚΚΙΝΗ ΣΑΛΤΣΑ ΚΑΙ ΦΕΤΑ     ...... 3,20€
ΜΕ ΑΥΓΟ    ........... 3,00€

ΝΕΟ

ΝΕΟ

ΝΕΟ

ΝΕΟ

ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΥΡΙ ΣΩΣ ΜΠΕΪΚΟΝ



ΠΙΤΑ ΜΕ ΓΥΡΟ ΧΟΙΡΙΝΟ

ΘΡΑΚΟΨΩΜΟ ΜΕ ΓΥΡΟ

TWIN TOWER BURGER



ΓΥΡΟΣ ΧΟΙΡΙΝΟΣ (ντομάτα, κρεμμύδι, τζατζίκι) ........................ 2,40€
ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΧΟΙΡΙΝΟ (ντομάτα, κρεμμύδι, τζατζίκι) ................  2,45€
ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ (φιλέτο στήθος) ............................... 2,45€
(μαρούλι, ντομάτα, κρεμμύδι, σως κοτόπουλου)

ΜΠΙΦΤΕΚΙ (ντομάτα, κρεμμύδι, τζατζίκι) ...........................  2,40€
ΚΕΜΠΑΠ (ντομάτα, κρεμμύδι, τζατζίκι) .................................. 2,40€
ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ (ντομάτα, κρεμμύδι, κέτσαπ, μουστάρδα) ................ 2,40€
ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ ............................................................  2,40€
(ντομάτα, τυρί, ζαμπόν, μορταδέλα, σαλάμι μπύρας, μαρούλι, γαλοπούλα, 
σως σεφ)

ΤΥΡΙΩΝ ............................................................ 2,40€
(ντομάτα, γκούντα, παρμεζάνα, φέτα, μαρούλι, σως γιαουρτιού)

ΚΟΤΟΜΠΕΪΚΟΝ (μαρούλι, ντομάτα, κρεμμύδι, σως κοτόπουλου) ....... 2,55€ 
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ (ντομάτα, πατάτες) ................................. 1,50€
ΣΟΥΤΖΟΥΚΑΚΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ............................................2,40€
(ντομάτα, κρεμμύδι, σως γιαουρτιού)

ΣΟΥΤΖΟΥΚΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟ    (σάλτσα κόκκινη, ντομάτα, κρεμμύδι) ..... 2,50€

ΠΙΤΕΣ

ΝΕΟ

ΘΡΑΚΟΨΩΜΟ ΜΕ ΓΥΡΟ

ΘΡΑΚΟΨΩΜΑ
ΓΥΡΟΣ ΧΟΙΡΙΝΟΣ ....................................................................3,85€
(μαρούλι, ντομάτα, κρεμμύδι, πατάτες, σως γιαουρτιού)

ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΧΟΙΡΙΝΟ ....................................................................... 3,90€
(μαρούλι, ντομάτα, κρεμμύδι, πατάτες, σως γιαουρτιού)

ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ .................................................................. 3,90€
(μαρούλι, ντομάτα, κρεμμύδι, πατάτες, σως κοτόπουλου)

ΜΠΙΦΤΕΚΙ ................................................................................. 3,85€
(μαρούλι, ντομάτα, κρεμμύδι, πατάτες, σως γιαουρτιού)

ΚΕΜΠΑΠ .................................................................................. 3,85€ 
(μαρούλι, ντομάτα, κρεμμύδι, πατάτες, σως γιαουρτιού)

ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ ........................................................................... 3,70€
(μαρούλι, ντομάτα, κρεμμύδι, πατάτες, κέτσαπ, μουστάρδα)

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ............................................................................ 3,00€
(μαρούλι, ντομάτα, κρεμμύδι, φέτα, ελιές, πατάτες)

ΚΟΤΟΜΠΕΪΚΟΝ ........................................................................... 4,00€
(μαρούλι, ντομάτα, κρεμμύδι, πατάτες, σως κοτόπουλου)

ΣΟΥΤΖΟΥΚΑΚΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ....................................................... 3,85€ 
(μαρούλι, ντομάτα, κρεμμύδι, πατάτες, σως γιαουρτιού)

HOT DOG      ............................................................................... 3,85€
(λουκάνικο μυκόνου, καραμελωμένα κρεμμύδια, λάχανο, καρότο, μαγιονέζα, 
κέτσαπ, μουστάρδα)

ΣΟΥΤΖΟΥΚΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟ      .......................................................... 3,90€
(ντομάτα, κρεμμύδι, κόκκινη σάλτσα, πατάτες)

ΧΑΜΠΟΥΡΓΚΕΡΣ
ΤΥΡΙ (μπιφτέκι, γκούντα, ντομάτα, μαρούλι, σως σεφ) ........... 3,60€
PITA BAR .....................................................................  4,60€
(μπιφτέκι, γκούντα, ντομάτα, μαρούλι, κρεμμύδι, bacon, αυγό, σως σεφ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ (φιλέτο στήθος) ................................................. 4,40€
(κοτόπουλο, γκούντα, ντομάτα, μαρούλι, σως κοτόπουλου)                                         

ΝΕΟ

ΝΕΟ



ΤΟΡΤΙΓΙΑ ΜΕ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ

Διατηρούμε το δικαίω
μα 

να αλλάξουμε 

τις τιμές του τιμοκατ
αλόγου μας, 

οποιαδήποτε στιγμή.

Στις παραπάνω τιμές 

συμπεριλαμβάνονται ό
λες οι νόμιμες 

επιβαρύνσεις:

Δ.Φ. 0,5%, Φ.Π.Α. φαγητό και ποτ
ά 23%

Το λάδι που χρησιμοπ
οιείται 

στις πατάτες είναι ηλ
ιέλαιο 

και στις σαλάτες ελα
ιόλαδο

η φέτα είναι ελληνική  π
.ο.π

ο γύρος, οι πατάτες
 και

τα chicken strips ε
ίναι κτψ.

Αγορανομικός Υπεύθυ
νος: 

Μπαφατάκης Παναγιώ
της

CHIKEN STRIPS



ΤΟΡΤΙΓΙΕΣ

ΜΕΡΙΔΕΣ

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΠΕΣΑΜΕΛ    .......................................... 3,60€                                                 
(παναρισμένο φιλέτο κοτόπουλο με γέμιση μπεσαμέλ, κέτσαπ, ντομάτα, μαρούλι)

TWIN TOWER BURGER     ............................................. 6,50€                                                          
(2 μπιφτέκια, διπλό γκούντα, διπλό bacon, ντομάτα, μαρούλι, κρεμμύδι, 

αυγό, σως σεφ)

BACON BURGER    ........................................... 4,40€                                                                         
(μπιφτέκι, διπλό bacon, καραμελωμένα κρεμμύδια, γκούντα, ντομάτα, μαρούλι, 

BBQ σως)

ROQUEFORT    (μπιφτέκι, σως ροκφορ, ρόκα, παρμεζάνα) ........... 4,00€                                                                            

ΓΥΡΟΣ ΧΟΙΡΙΝΟΣ (λάχανο, καρότο, ντομάτα, σως σεφ) ........... 2,40€
ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΧΟΙΡΙΝΟ ...................................... 2,45€
(λάχανο, καρότο, ντομάτα, σως σεφ)

ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ (φιλέτο στήθος) ............................. 2,45€
(λάχανο, καρότο, ντομάτα, σως κοτόπουλου)

ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ..................................... 2,00€
(ντομάτα, μαρούλι, λάχανο, καρότο, πιπεριά, σως γιαουρτιού)

ΧΑΛΟΥΜΙ ....................................... 3,20€
(μαρούλι, ντομάτα, πιπεριά, χαλούμι, σως γιαουρτιού)

CHICKEN STRIPS     ............................. 2,40€
(2τμχ. μαρούλι, ντομάτα, μαγιονέζα)

VEGGIE     .............................. 2,40€
(καλαμάκι ψητών λαχανικών, ρόκα, honey mustard sauce)

ΓΥΡΟΣ ΧΟΙΡΙΝΟΣ (μαρούλι, ντομάτα, τζατζίκι, πατάτες, πίτα) ........... 7,80€
ΜΠΙΦΤΕΚΙΑ ................................................... 7,70€
(3 μπιφτεκάκια, μαρούλι, ντομάτα, BBQ σως, πατάτες, πίτα)

ΦΙΛΕΤΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ (στήθος) .............................................. 7,90€
(μαρούλι, ντομάτα, σως κοτόπουλου, πατάτες, πίτα)

ΣΟΥΤΖΟΥΚΑΚΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ................................... 7,70€
(6 σουτζουκάκια, ντομάτα, πατάτες, πίτα, σως γιαουρτιού)

ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ (μαρούλι, ντομάτα, κέτσαπ, μουστάρδα, πατάτες, πίτα) ........... 7,30€
ΟΜΕΛΕΤΑ ............................................................. 6,90€
(3 αυγά, ντομάτα, τυρί, ζαμπόν, bacon, πιπεριά, σως σεφ, πατάτες, πίτα)

ΦΙΛΕΤΑΚΙΑ (3 χοιρινά φιλετάκια, ντομάτα, πατάτες, πίτα, μουστάρδα) ..... 8,20€
ΜΠΙΦΤΕΚΙΑ PITA BAR .................................................. 8,10€
(2 μπιφτέκια XL, μοτσαρέλα, ντομάτα, πίτα, μαρούλι, σως γιαουρτιού, πατάτες)

ΜΠΙΦΤΕΚΙΑ SPECIAL ........................................... 8,90€
(3 μπιφτέκια, γκούντα, bacon, πίτα, ντομάτα, μαρούλι, BBQ σως, πατάτες)

ΜΠΡΙΖΟΛΑ ΜΠΑΡΟΒΙΑ .............................................................. 8,20€
(μπριζόλα χοιρινή, ντομάτα, κρεμμύδι τσιγαρισμένο με κρασί, μουστάρδα, 
πατάτες, πίτα)

ΝΕΟ

ΝΕΟ

ΝΕΟ

ΝΕΟ

ΝΕΟ

ΝΕΟ

ΧΑΜΠΟΥΡΓΚΕΡΣ συνεχίζεται....

ΤΟΡΤΙΓΙΑ ΜΕ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ



ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ ΧΟΙΡΙΝΑ (3 καλαμάκια, μαρούλι, ντομάτα, τζατζίκι, πατάτες, πίτα)... 7,90€
ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ .......................................... 7,90€
(3 καλαμάκια, μαρούλι, ντομάτα, σως κοτόπουλου, πατάτες, πίτα)

ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ ΚΟΤΟΜΠΕΪΚΟΝ ............................................. 8,20€
(3 καλαμάκια, μαρούλι, ντομάτα, σως κοτόπουλου, πατάτες, πίτα)

ΚΕΜΠΑΠ (3 κεμπάπ, μαρούλι, ντομάτα, σως μπάρμπεκιου, πατάτες, πίτα) .... 7,70€
ΦΙΛΕΤΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ PITA BAR .................................................... 8,40€
(μοτσαρέλα, ντομάτα, μαρούλι, σως κοτόπουλου, πίτα, πατάτες)

ΟΜΕΛΕΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ     (με σουτζούκι φέτα και πατάτες με κόκκινη σάλτσα) .... 6,90€
ΚΕΜΠΑΠ ΓΙΑΟΥΡΤΛΟΥ    ................................. 8,40€
(chips τορτίγιας, γιαούρτι, κόκκινη σάλτσα, τριμένο τυρί, μαϊντανό)

CHICKEN STRIPS    ................................... 5,90€      
(6τμχ. παναρισμένο κοτόπουλο, λάχανο, καρότο, 2 τορτίγιες, honey mustard σως)

ΜΠΙΦΤΕΚΙΑ BLUE CHEESE     ............................... 8,20€                            
(2 μπιφτέκια, σως ροκφορ, ρόκα, παρμεζάνα, πίτα, πατάτες)

PITA BAR MIX & σαλάτα εποχής ............................................. 18,10€
(1 καλαμάκι χοιρινό, 1 καλαμάκι κοτόπουλο, 1 κοτομπέϊκον, 1 φιλετάκι χοιρινό, 
1 σουτζουκάκι, 1 κεμπάπ, 1 μπιφτέκι, 1 λουκάνικο, 1 σουτζούκι, 3 πίτες, ντομάτα,
πατάτες, 2 σως)

ΤΥΡΙΑ ...................... 0,60€
ΠΙΤΑ ...................... 0,30€
ΤΟΡΤΙΓΙΑ .................... 0,30€
ΜΠΕΪΚΟΝ ................. 0,60€

ΜΟΣΧΟΦΙΛΕΡΟ ΜΠΟΥΤΑΡΗ .... 12,00€
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΛΕΥΚΟ 750ml .... 9,00€
ΧΥΜΑ 1kg ..... 4,50€
ΧΥΜΑ 500ml .... 2,50€

ERDINGER weiss 500ml ... 3,90€
ERDINGER black 500ml ... 3,90€ 
McFARLAND 330ml ...... 3,40€
AMSTEL 330ml ..... 1,60€
AMSTEL 500ml ...... 2,00€
AMSTEL PILS 500ml ....... 2,10€
AMSTEL FREE ...... 2,00€
AMSTEL RADLER ............ 2,00€
ALFA ........................ 2,00€
HEINEKEN 330ml ......... 1,60€
HEINEKEN 500ml ........ 2,10€
KAISER 500ml ...... 2,10€
SOL 330ml ........ 2,80€
FISCHER 500ml .......... 2,20€
FIX 500ml ........ 2,10€

ΧΑΛΟΥΜΙ ............. 1,10€
ΠΙΠΕΡΙΑ .............. 0,30€
ΑΥΓΟ ................ 0,60€
ΕΛΙΕΣ ................ 0,30€

ΜΕΡΙΔΕΣ 

EXTRAS

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ 330/500ml ...... 1,30€/1,60€
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ 1 Lt ........... 2,60€
ΝΕΡΑ 500ml/1 Lt ........... 0,50€/1,00€
ΣΟΔΑ ........... 1,00€

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ  

ΚΡΑΣΙΑ  ΜΠΥΡΕΣ  

συνεχίζεται....

Μάρκου Μπότσαρη 2-4,
Πλατεία Εθν. Αντιστάσεως, 

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 
Τ. 210 99 51 000
Τ. 210 99 51 111

Αγίου Αλεξάνδρου 39 
& Ναϊάδων, 

ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ
Τ. 210 9 802 801
Τ. 210 9 802 807

Αθηνάς 18, 
Πλατεία Καραμάνου, 

ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ
Τ. 210 32 111 01                                                                           
Τ. 210 32 111 02   

ΝΕΟ

ΝΕΟ

ΝΕΟ

ΝΕΟ
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