
delivery 
καθημερινα  every day
11:00 - 00:00

ORDER OnlinEcookandgrill .gr

214 100 8000

king of
the grill

03
.2

02
2



Cook&grill 6,50€ / 3,60€
γύρος κοτόπουλο*, μαρούλι, ντοματίνια, παρμεζάνα  
& sauce γιαουρτιού
salad with chicken gyros*, lettuce, cherry tomato, 
yogurt sauce and parmesan

Γυροσαλάτα/ Gyrosalad 6,50€ / 3,60€
γύρος χοιρινός*, μαρούλι, ντοματίνια, αγγουράκι
τουρσί, ψιλοκομμένο κρεμμύδι & sauce vinaigrette
pork gyros*, lettuce, cherry tomato, pickles, 
minced onion and vinaigrette sauce

Χωριάτικη/ Greek salad 6,20€ / 3,50€
ντομάτα, κρεμμύδι, αγγούρι, κάπαρη, ελιές,  
πράσινη πιπεριά, 100γρ φέτα
tomato, onion, cucumber, green peppers, capers, 
olives, feta cheese 100gr, oilive oil & oregano

Μεσογειακή/ Mediterranean 6,20€ / 3,50€
μαρούλι, φινόκιο, ρόκα, καρότο, ψητά μανιτάρια 
πλευρώτους, τραγανά παξιμαδάκια & sauce vinaigrette
lettuce, fennel, rocket, carrot, grilled pleurotus mushrooms, 
croutons and vinaigrette sauce

Ρόκα παρμεζάνα/ Rocket parmesan 6,20€ / 3,50€
με λιαστή ντομάτα & καραμελωμένο ξύδι βαλσάμικο
with sundried tomatoes and caramelized  
balsamic vinegar

Πράσινη/ Green salad 6,20€ / 3,50€
ανάμεικτη πράσινη σαλάτα με λαχανικά σχάρας, 
λιαστή ντομάτα, παρμεζάνα & καραμελωμένο ξύδι βαλσάμικο
mixed green salad with grilled vegetables, 
sun-dried tomatoes, parmesan & caramelized balsamic vinegar

Ντάκος/ Ntakos 5,70€ /   ―
Κριθαροκουλούρα, 100γρ. τριμμένη φέτα, ντομάτα, 
ρίγανη, κάπαρη & ελαιόλαδο
Barley roll, 100 gr. grated feta cheese, tomato, 
oregano, capers & olive oil

SA
LA

DS
Chef  6,50€ / 3,60€
μαρούλι, ντομάτα, αγγούρι, τυρί gouda, ζαμπόν,  
αυγό βραστό & sauce cocktail 
lettuce, cherry tomato, cucumber, gouda cheese,  
ham, boiled egg & cocktail sauce

Caesar  6,50€ / 3,60€
μαρούλι, ντοματίνια, φιλέτο κοτόπουλο σχάρας,  
παρμεζάνα, τραγανά παξιμαδάκια & sauce vinaigrette
lettuce, cherry tomato, grilled chicken fillet, parmesan,  
crunchy rusks & vinaigrette sauce

Σαλάτα σπανάκι/ Spinach 6,20€ / 3,50€
φρεσκοκομμένο σπανάκι, ντοματίνια, bacon, παρμεζάνα, 
τραγανά παξιμαδάκια & sauce vinaigrette
spinach, bacon, parmesan, croutons,  
cherry tomato and vinaigrette sauce

Casa  6,20€ / 3,50€
μαρούλι, ντοματίνια, κουκουνάρι, σταφίδες,  
παρμεζάνα & sauce vinaigrette
lettuce, cherry tomato, pine cone, raisins,  
parmesan and vinaigrette sauce 

Κυπριακή/ Cypriot salad 6,20€ / 3,50€
μαρούλι, ρόκα, ντοματίνια, χαλούμι, ξεροψημένα πιτάκια  
& sauce vinaigrette 
lettuce, rocket, cherry tomato, haloumi cheese,  
arabic pita & vinaigrette sauce

Φιλετίνια κοτόπουλου πανέ/ Breaded chicken fillets 6,50€ / 3,60€
μαρούλι, iceberg, ντοματίνια, παρμεζάνα & sauce Caesar   
lettuce, iceberg, cherry tomato, parmesan  
and Caesar’s sauce   

Μαρουλοσαλάτα/ Lettuce salad 4,50€ / 3,00€
μαρούλι, φρέσκο κρεμμυδάκι, άνηθος, λεμόνι & ελαιόλαδο
lettuce, fresh onion, dill, lemon & olive oil

Αγγουροντομάτα/ Cucumber-tomato salad    4,50€ / 3,00€
αγγούρι, ντομάτα & ελαιόλαδο
cucumber, tomato & olive oil

Μαρούλι-λάχανο-καρότο/ Lettuce-cabbage salad    4,50€/ 3,00€
μαρούλι, λάχανο, καρότο, λεμόνι & ελαιόλαδο
lettuce, cabbage, carrot, lemon & olive oil

Λαχανικά βραστά/ Boiled vegetables 4,50€ / 3,00€
καρότο, κολοκύθι, κουνουπίδι, μπρόκολο, πατάτα & ελαιόλαδο
carrot, zucchini, cauliflower, broccoli, potato & olive oil

Χόρτα εποχής με ελαιόλαδο 4,50€ / 3,00€
Seasonal greens with olive oil

Breaded chicken 
fillets salad
Σαλάτα με φιλετίνια κοτόπουλο πανέ 

Μαγειρεύουμε καθημερινά για εσάς, 
λαχταριστό, σπιτικό φαγητό.

Ρωτήστε μας για τα πιάτα της ημέρας!

daily dishes
We cook every day, for you, 
delicious homemade dishes.

Just ask us for the daily specials!



Φρεσκοτηγανισμένες πατάτες* με cheddar και bacon

Freshly fried potatoes*  
with cheddar & bacon

Τζατζίκι παραδοσιακό/ Traditional tzatziki 2,90€

Τυροκαυτερή/ Tyrokafteri (spicy feta cheese spread)  3,30€

Λαχανικά σχάρας/ Grilled vegetables 5,10€ 
κολοκύθι, καρότο, μελιτζάνα, πιπεριά 
zucchini, carrot, eggplant, pepper

Μανιτάρια πλευρώτους σχάρας με sauce vinaigrette  5,10€ 
Grilled pleurotus mushrooms & vinaigrette sauce

Χειροποίητες τυροκροκέτες – 6 τεμ.  4,70€
Homemade cheese croquettes – 6 pcs

Φέτα λαδορίγανη/ Feta with olive oil & oregano 3,10€

Φέτα ψητή/ Grilled feta cheese 3,70€
με τυρί gouda, ντομάτα, πιπεριά
with gouda cheese, tomato & pepper

Χαλούμι σχάρας/ Grilled haloumi 5,10€
χαλούμι στη σχάρα με ψητή ντομάτα 
grilled haloumi cheese with tomato

Σπιτικά φιλετίνια κοτόπουλου πανέ   5,10€
Homemade breaded chicken fillets 
φιλετίνια από 100% στήθος κοτόπουλου
και sauce cook&grill – 6 τεμ.
100% chicken breast fillets 
and cook&grill sauce – 6 pcs 

Φρεσκοτηγανισμένες πατάτες*   2,90€
Freshly fried potatoes*

Φρεσκοτηγανισμένες πατάτες*    3,60€
με sauce cook&grill & τυρί gouda
Freshly fried potatoes*
with gouda cheese & cook&grill sauce

Φρεσκοτηγανισμένες πατάτες*    3,60€
με cheddar και bacon
Freshly fried potatoes*   
with cheddar cheese & bacon

Φρεσκοτηγανισμένες χωριάτικες  3,40€
πατάτες* με μυρωδικά
Freshly fried country style potatoes*

Πίτα σκέτη παραδοσιακή/ Pita   0,60€

Πίτα σκέτη ολικής/ All grain pita 0,80€

Ψωμί μερίδα/ Bread portion 0,60€

OPEKTIKA starters

Σπιτικά φιλετίνια κοτόπουλου πανέ

Homemade breaded 
chicken fillets

Γύρο χοιρινό*/ Pork gyros* 5,80€

Γύρο κοτόπουλο*/ Chicken gyros*  5,80€

Χειροποίητο καλαμάκι χοιρινό/ Handmade pork skewer 5,80€

Χειροποίητο καλαμάκι κοτόπουλο/ Handmade chicken skewer  5,80€

Λουκάνικο/ Sausage traditional 5,80€

Πανσέτα μαριναρισμένη/ Grilled marinated pancetta  6,00€

Κεμπάπ παραδοσιακό/ Kebab traditional 5,80€

Μπιφτέκι μοσχαρίσιο/ Beef patty*  6,00€

Μπιφτέκι κοτόπουλο/ Chicken patty*  6,00€

Φιλετίνια πανέ/ Breaded chicken fillets 6,30€
ντομάτα, μαρούλι,φρεσκοτηγανισμένες πατάτες*, sauce Caesar, παρμεζάνα & bacon
tomato, lettuce, freshly fried potatoes*, Caesar’s sauce, parmesan and bacon 

Οικολογικό/ Vegetarian 4,00€
ντομάτα, μαρούλι, φρεσκοτηγανισμένες πατάτες* & sauce cook&grill
tomato, lettuce, freshly fried potatoes* & cook&grill sauce

Μπιφτέκι* λαχανικών/ Vegetables patty*  5,60€
ντομάτα, μαρούλι, κρεμμύδι & sauce bbq
lettuce, tomato, onion & bbq sauce

sandwiches
Όλα τα σάντουιτς παρασκευάζονται με φρέσκο ψωμί και περιέχουν: 
ντομάτα, κρεμμύδι, μουστάρδα, κέτσαπ και φρεσκοτηγανισμένες πατάτες*
(εκτός αν αναφέρεται άλλη γέμιση).

All sandwiches are made with fresh bread and contain:  tomato, onion, mustard, 
ketchup and freshly fried potatoes* (unless otherwise specified).

GRILLED MEAT SKEWERS WITH BREAD

Χειροποίητο καλαμάκι χοιρινό 2,20€
Handmade pork skewer

Χειροποίητο καλαμάκι κοτόπουλο στήθος 2,20€
Handmade chicken breast skewer 

Χειροποίητο καλαμάκι κοτόπουλο μπούτι  2,20€
Handmade chicken leg skewer 

Καλαμάκι κοτομπέικον  2,30€
Skewer with chicken & bacon

Παραδοσιακό χειροποίητο κεμπάπ  2,10€
Traditional handmade kebab

Κεμπάπ* γεμιστό με Philadelphia 2,30€
Kebab*with Philadelphia cheese  

Λουκάνικο τμχ/ Sausage piece 2,10€

Μπιφτέκι μοσχαρίσιο τμχ  2,90€
Beef patty piece 

Μπιφτέκι κοτόπουλο τμχ  2,90€
Chicken patty piece 

Μπιφτέκι* λαχανικών τμχ 2,30€
Vegetable patty* piece

Chicken skewers

SKEWERSExtras
+0,40€

sauce, τυρί, μπέικον
sauce, cheese, bacon

Καλαμάκια κοτόπουλο 

Cook&Grill / Cocktail / Yogurt / BBq
50ml 0,50€              180ml 1,60€

Philadelphia classic / mustard
50ml 0,80€          180ml 2,00€

sauces

Chicken wings* – 6 τεμ. 5,10€ 
φτερούγες κοτόπουλου & sauce bbq 
Chicken wings & bbq sauce

Spring rolls* – 6 τεμ. 4,30€
ανοιξιάτικα ρολά με 
λαχανικά & γλυκόξινη sauce
Spring rolls with vegetables 
and sweet and sour sauce

Γαρίδες Butterfly* – 6 τεμ. 5,10€
τραγανές γαρίδες πανέ & γλυκόξινη sauce 
Crispy breaded shrimps   
and sweet and sour sauce

Γαρίδες Torpedos* – 4 τεμ. 5,10€
τραγανές γαρίδες πανέ & sauce cocktail 
Crispy breaded shrimps & cocktail sauce

Cheddar cheese  4,30€
chili jalapenos* – 5 τεμ.
κροκέτες πράσινης πιπεριάς γεμιστές 
με τυρί cheddar & sauce bbq 
stuffed green pepper croquettes 
with cheddar cheese & bbq sauce

Mozzarella sticks* – 6 pcs 4,10€
τραγανά μπαστουνάκια mozzarella  
& sauce cocktail
crispy sticks mozzarella, 
accompanied with cocktail sauce

με 10 καλαμάκια της επιλογής σας
1 αναψυκτικό 1,5L

with 10 skewers of your choice
you get 1 soft drink 1,5L  FREE

Hot  dEal

New!



ΠαραΔΟΣιακη ΠιΤα
TRADITIONAL PITA

ΠιΤα ΓιΓαΣ
GIANT PITA

ΠιΤα ΟΛικηΣ
ALL GRAIN PITA

κΥΠριακη ΠιΤα
CYPRIOT PITA

Γύρο χοιρινό*/ Pork gyro* 3,50€ 5,50€ 3,60€ 3,70€  2,50€
ντομάτα, κρεμμύδι, τζατζίκι & φρεσκοτηγανισμένες πατάτες*
tomato, onion, tzatziki & freshly fried potatoes*

Γύρο κοτόπουλο*/ Chicken gyro*  3,50€ 5,50€ 3,60€ 3,70€  2,50€
ντομάτα, μαρούλι, sauce cook&grill & φρεσκοτηγανισμένες πατάτες*
tomato, lettuce, cook&grill sauce & freshly fried potatoes*

Χειροποίητο καλαμάκι χοιρινό / Pork skewer   3,40€ 5,40€ 3,50€ 3,60€  2,50€
ντομάτα, κρεμμύδι, τζατζίκι & φρεσκοτηγανισμένες πατάτες*
tomato, onion, tzatziki & freshly fried potatoes*

Χειροποίητο καλαμάκι κοτόπουλο στήθος / Chicken breast skewer 3,40€ 5,40€ 3,50€ 3,60€  2,50€
ντομάτα, μαρούλι, sauce cook&grill & φρεσκοτηγανισμένες πατάτες*
tomato, lettuce, cook&grill sauce & freshly fried potatoes*

Χειροποίητο καλαμάκι κοτόπουλο μπούτι / Chicken leg skewer 3,40€ 5,40€ 3,50€ 3,60€  2,50€
ντομάτα, μαρούλι, sauce cook&grill & φρεσκοτηγανισμένες πατάτες*
tomato, lettuce, cook&grill sauce & freshly fried potatoes*

Κεμπάπ παραδοσιακό / Kebab traditional  3,40€ 5,40€ 3,50€ 3,60€  2,50€
ντομάτα, κρεμμύδι, τζατζίκι & φρεσκοτηγανισμένες πατάτες*
tomato, onion, tzatziki & freshly fried potatoes*

Κεμπάπ* με Philadelphia / Kebab* with Philadelphia cheese  3,60€ 5,90€ 3,70€ 3,80€  3,00€
ντομάτα, μαρούλι, sauce cocktail & φρεσκοτηγανισμένες πατάτες*
tomato, lettuce, cocktail sauce & freshly fried potatoes*

Μπιφτέκι μοσχαρίσιο / Beef patty  3,50€ 5,50€ 3,60€ 3,70€  2,50€
ντομάτα, κρεμμύδι, τζατζίκι & φρεσκοτηγανισμένες πατάτες*
tomato, onion, tzatziki & freshly fried potatoes*

Μπιφτέκι κοτόπουλο / Chicken patty 3,60€ 5,60€ 3,70€ 3,80€  2,50€ 
ντομάτα, μαρούλι, sauce cook&grill & φρεσκοτηγανισμένες πατάτες* 
tomato, lettuce, cook&grill sauce & freshly fried potatoes*

Λουκάνικο / Sausage  3,30€ 5,30€ 3,40€ 3,50€  2,50€
ντομάτα, κρεμμύδι, τζατζίκι & φρεσκοτηγανισμένες πατάτες*
tomato, onion, tzatziki & freshly fried potatoes*

Πανσέτα μαριναρισμένη / Grilled marinated pancetta    3,40€ 5,50€ 3,50€ 3,60€  2,50€
ντομάτα, κρεμμύδι, τζατζίκι & φρεσκοτηγανισμένες πατάτες*
tomato, onion, tzatziki & freshly fried potatoes*

Cook & Grill  3,70€ 6,10€ 3,80€ 3,90€  2,70€
καλαμάκι κοτόπουλο, bacon, μαρούλι, ντομάτα, 
παρμεζάνα, sauce cook&grill & φρεσκοτηγανισμένες πατάτες*
chicken skewer, bacon, lettuce, tomato, parmesan,  
cook&grill sauce & freshly fried potatoes*

Φιλετίνια πανέ / Breaded chicken fillets  3,70€ 6,10€ 3,80€ 3,90€  2,70€
ντομάτα, φρεσκοτηγανισμένες πατάτες*, μαρούλι,  
παρμεζάνα και sauce Caesar 
tomato, freshly fried potatoes*, lettuce,  
parmesan and Caesar’s sauce

Μπιφτέκι* λαχανικών / Vegetable patty* 2,80€ 4,70€ 2,90€ 3,00€  2,30€
μαρούλι, ντομάτα, κρεμμύδι & sauce bbq 
lettuce, tomato, onion & bbq sauce

Οικολογικό με μανιτάρια / Vegetarian with mushrooms  2,70€ 4,70€ 2,50€ 2,90€  2,20€
ψητά μανιτάρια πλευρώτους, μαρούλι, ντομάτα, sauce cook&grill  
& φρεσκοτηγανισμένες πατάτες*
grilled pleurotus mushrooms, lettuce, tomato, cook&grill sauce  
& freshly fried potatoes*

Απλό οικολογικό / Vegetarian simple  2,10€ 3,70€ 2,20€ 2,30€  1,60€
ντομάτα, κρεμμύδι, τζατζίκι & φρεσκοτηγανισμένες πατάτες* 
tomato, onion, tzatziki & freshly fried potatoes*

pita wrapped
mini

με 2 τυλιχτά παίρνετε 
1 αναψυκτικό 330ml
με επιπλέον

0,60€
with 2 wraps you get 
1 soft drink 330ml
with extra 0,60€

Hot  dEal

New!



pita club
Club φιλέτο κοτόπουλο / Club chicken fillet 9,50€
φιλέτο κοτόπουλο σχάρας, τυρί mozzarella, ντομάτα, μαρούλι, sauce γιαουρτιού 
και φρεσκοτηγανισμένες χωριάτικες πατάτες* με μυρωδικά 
grilled chicken fillet, mozzarella cheese, tomato, lettuce, yogurt sauce and freshly fried country style potatoes* 

Club γύρος κοτόπουλο* / Club chicken gyros* 9,00€
100gr γύρο κοτόπουλο, τυρί gouda, ντομάτα, μαρούλι, sauce cook&grill, bacon και φρεσκοτηγανισμένες πατάτες*
100gr chicken gyros*, gouda cheese, cook&grill sauce, tomato, lettuce, bacon and freshly fried potatoes*

Club γύρος χοιρινό*/ Club pork gyros* 9,00€
100 gr γύρο χοιρινό, τυρί gouda, sauce cook&grill, ντομάτα, μαρούλι, bacon και φρεσκοτηγανισμένες πατάτες*
100gr pork gyros*, gouda cheese, cook&grill sauce, tomato, lettuce, bacon and freshly fried potatoes*

Club μπιφτέκι μοσχαρίσιο / Club with beef patty 8,80€
μπιφτέκι, τυρί gouda, sauce cook&grill, ντομάτα, μαρούλι, bacon και φρεσκοτηγανισμένες πατάτες*
gouda cheese, cook&grill sauce, tomato, lettuce, bacon and freshly fried potatoes*

Club με φιλετίνια κοτόπουλου πανέ / Breaded chicken fillets club 9,80€
παρμεζάνα, sauce cook&grill, ντομάτα, μαρούλι, bacon και φρεσκοτηγανισμένες χωριάτικες πατάτες* με μυρωδικά 
parmesan, Caesar’s sauce, tomato, lettuce, bacon and freshly fried country style potatoes*

Club με μπιφτέκι* λαχανικών / Club with vegetable patty* 7,60€
sauce cook&grill, ντομάτα, μαρούλι και φρεσκοτηγανισμένες χωριάτικες πατάτες* με μυρωδικά 
cook&grill sauce, tomato, lettuce and freshly fried country style potatoes*

Γύρος χοιρινός*/ Pork gyros* 9,80€
πίτα, ντομάτα, κρεμμύδι, τζατζίκι 
pita, tomato, onion and tzatziki

Γύρος κοτόπουλο*/ Chicken gyros*  9,80€
πίτα, ντομάτα, sauce cook&grill 
pita, tomato and cook&grill sauce

Χειροποίητο καλαμάκι χοιρινό / Handmade pork skewer - 3 pcs 9,60€
πίτα, ντομάτα, κρεμμύδι, τζατζίκι 
pita, tomato, onion and tzatziki

Χειροποίητο καλαμάκι κοτόπουλο στήθος  - 3 pcs 9,60€
πίτα, ντομάτα, sauce cook&grill 
Handmade chicken breast skewer 
pita, tomato and cook&grill sauce

Χειροποίητο καλαμάκι κοτόπουλο μπούτι  - 3 pcs 9,60€
πίτα, ντομάτα, sauce cook&grill 
Handmade chicken leg skewer 
pita, tomato and cook&grill sauce

Καλαμάκι κοτομπέικον / Chicken skewers with bacon 9,80€
πίτα, ντομάτα, sauce cook&grill
pita, tomato, cook&grill sauce

Κεμπάπ παραδοσιακό / Kebab traditional - 3 pcs 9,60€
πίτα, ντομάτα, ψητή πιπεριά, κρεμμύδι, τζατζίκι 
pita, tomato, grilled pepper, onion, tzatziki

Κεμπάπ* με Philadelphia/ Kebab* with Philadelphia - 4 pcs   12,00€
πίτα, ντομάτα, sauce cocktail
pita, tomato and cocktail sauce

Μπιφτέκια* λαχανικών/ Vegetable burger* 8,30€
2 τμχ μπιφτέκια λαχανικών, πίτα, ντομάτα, κρεμμύδι, sauce bbq
2 vegetable patties*, pita, tomato, onion & bbq sauce 

Γιαουρτλού με γύρο χοιρινό*/ Giaourtlou-pork gyros*   9,80€
πίτα, γιαούρτι, πολίτικη σάλτσα ντομάτας 
pita, yogurt and traditional tomato sauce

Γιαουρτλού με κεμπάπ*/ Giaourtlou-kebab* 9,80€
πίτα, γιαούρτι, πολίτικη σάλτσα ντομάτας 
pita, yogurt and traditional tomato sauce

Λουκάνικο χωριάτικο σχάρας / Grilled traditional sausages 9,00€
πίτα, ντομάτα, κρεμμύδι, sauce bbq 
pita, tomato, onion and bbq sauce 

Cook & Grill  12,00€
4 τεμ. επιλογής σας από: χειροποίητο καλαμάκι χοιρινό, χειροποίητο καλαμάκι κοτόπουλο στήθος, 
χειροποίητο καλαμάκι κοτόπουλο μπούτι, κεμπάπ παραδοσιακό. Σερβίρονται με πίτα, ντομάτα, 
κρεμμύδι και sauce cook&grill.
4 pcs. of your choice among: handmade pork skewer, handmade chicken breast skewer, handmade 
chicken leg skewer, traditional kebab skewer. Accompanied with pita, tomato, onion, tzatziki, 
cook&grill sauce.
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ΟΛΕΣ ΟΙ ΜΕΡΙΔΕΣ -ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΓΙΑΟΥΡΤΛΟΥ- ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ 
ΚΑΙ ΑΠΟ ΦΡΕΣΚΟΤΗΓΑΝΙΣΜΕΝΕΣ ΠΑΤΑΤΕΣ*.

per kilo
Κοτόπουλο σούβλας / Grilled chicken 9,20€ 6,90€

Κοτόπουλο παϊδάκι σχάρας / Grilled chicken chops 9,90€ 7,20€

Αρνίσια παϊδάκια σχάρας / Grilled lamb chops   30,00€ 10,50€

Πανσέτα BBq χοιρινή σχάρας / Grilled BBq pork chops 23,00€ 8,80€

Γύρος* χοιρινός ή κοτόπουλο / Gyros* pork or chicken 26,00€ 9,80€

Μπριζολάκια χοιρινά λαιμού σχάρας /  25,00€ 9,60€
Grilled neck pork steaks 

 ΤΟ ΚΙΛΟ 
 PER KILO 

 ΜΕΡΙΔΑ  
 PORTION  

Pita club gyros pork
Pita club γύρος χοιρινός

1kg κοτόπουλο 
σούβλας ή σχάρας
+ 1 μερίδα φρεσκο-
τηγανισμένες πατάτες*
+ 1 αναψυκτικό 1,5L 
1kg roast or grilled chicken
+ 1 portion of freshly 
fried potatoes*
+ 1 soft drink 1,5L

Hot 
dEal

12,90€

Ποικιλία για 2 / Variety for 2 30,00€

Ποικιλία για 4 / Variety for 4 60,00€

Οι ποικιλίες περιλαμβάνουν: κεμπάπ, λουκάνικο, μπριζολάκι 
χοιρινό, πανσέτα μαριναρισμένη, γύρο* χοιρινό, γύρο* κοτόπουλο, 
χειροποίητο καλαμάκι χοιρινό, χειροποίητο καλαμάκι κοτόπουλο, 
μπιφτέκι μοσχαρίσιο, πιτούλες κομμένες, φρεσκοτηγανισμένες 
πατάτες*, sauce cook&grill και τζατζίκι.

Varieties include: kebab, sausage, pork steaks, marinated pancetta, pork 
gyro*, chicken gyro*, pork skewer, chicken skewer, beef patty, pitas, freshly 
fried potatoes*, cook&grill sauce, tzatziki.

Επιλέξτε για το πιάτο σας ένα από τα συνοδευτικά: 
λαχανικά σχάρας, μανιτάρια πλευρώτους, ρύζι, 
πουρέ πατάτας ή φρεσκοτηγανισμένες πατάτες*, 
πίτα & sauce cook&grill. Μπορείτε να επιλέξετε και 
φρεσκοτηγανισμένες χωριάτικες πατάτες* με μυρωδικά 
με χρέωση 0,20 €.

Choose the garnish of your choice:  grilled vegeta-
bles, pleurotus mushrooms, rice, mashed potatoes or freshly 
fried potatoes*, pita & cook&grill sauce. You can choose 
freshly fried country style potatoes* with extra 0,20 €.

on grill
Μπριζόλα μοσχαρίσια γάλακτος 500γρ. / Milk veal steak 500gr. 17,50€
Μπιφτέκια μοσχαρίσια (2 τμχ) / Grilled beef patties (2 pcs) 9,00€
Μοσχαρίσιο μπιφτέκι σχάρας γεμιστό με gouda ή φέτα 9,40€
Grilled beef patty stuffed with gouda or feta cheese 
Μπριζολάκια χοιρινά λαιμού σχάρας / Pork chops  9,60€
Μαριναρισμένη πανσέτα σχάρας / Grilled marinated pancetta 8,80€
Χοιρινή σπαλομπριζόλα / Pork rib 9,80€
Φιλέτο κοτόπουλο σχάρας με sauce κρέμας τυριού-μουστάρδας 9,40€ 
Grilled chicken fillet with cream cheese-mustard sauce
Φιλέτο κοτόπουλο σχάρας με sauce γιαουρτιού 9,40€
Grilled chicken fillet with yogurt sauce   
Φιλέτο κοτόπουλο σχάρας με λιωμένη mozzarella και πέστο βασιλικού  9,40€
Grilled chicken fillet with melted mozzarella and basil sauce  
Φιλέτο κοτόπουλο σχάρας στήθος ή μπούτι 9,00€
Grilled chicken fillet breast or leg
Μπιφτέκια κοτόπουλου (2 τμχ)  / Grilled chicken patties (2 pcs) 9,00€

New!



burgers

Bacon 
burger

texas bbq
 burger

Double Cook burger  9,40€
δύο ζουμερά μοσχαρίσια μπιφτέκια, τυρί cheddar, ντομάτα, μαρούλι,  
φρεσκοτηγανισμένες πατάτες* & sauce cook&grill σε brioche ψωμάκι
two juicy beef patties, cheddar cheese, tomato, lettuce,  
freshly fried potatoes* & cook&grill sauce in brioche bread

Big burger  6,40€
ζουμερό μοσχαρίσιο μπιφτέκι, τυρί cheddar, μανιτάρια πλευρώτους σχάρας,  
bacon, ντομάτα & sauce cook&grill σε brioche ψωμάκι
juicy beef patty, cheddar cheese, grilled pleurotus mushrooms,  
bacon, tomato & cook&grill sauce in brioche bread

Cheeseburger  6,20€
ζουμερό μοσχαρίσιο μπιφτέκι, τυρί cheddar, ντομάτα, μαρούλι  
& sauce cook&grill σε brioche ψωμάκι
juicy beef patty, cheddar cheese, tomato, lettuce & cook&grill sauce in brioche bread

Chicken burger  6,20€
ζουμερό μπιφτέκι από κοτόπουλο, ντομάτα, μαρούλι & sauce cook&grill σε brioche ψωμάκι
juicy chicken patty, tomato, lettuce & cook&grill sauce in brioche bread

Bacon burger  6,40€
ζουμερό μοσχαρίσιο μπιφτέκι, ντομάτα, μαρούλι, τραγανό bacon,  
παρμεζάνα & sauce cook&grill σε brioche ψωμάκι
juicy beef patty, tomato, lettuce, crunchy bacon,  
parmesan & cook&grill sauce in brioche bread

Texas BBq burger  6,40€
ζουμερό μοσχαρίσιο μπιφτέκι, ντομάτα, μαρούλι, κρεμμύδι, bacon, 
τυρί cheddar, sauce bbq σε brioche ψωμάκι
juicy beef patty, tomato, lettuce, onion, bacon,  
cheddar cheese & bbq sauce in brioche bread

Chicken nuggets’ burger  6,60€
φιλετίνια κοτόπουλου πανέ, μαρούλι, κρεμμύδι, ντομάτα  
και sauce κρέμα τυριού-μουστάρδα σε brioche ψωμάκι
breaded chicken fillets, lettuce, onion, tomato  
& cream cheese-mustard sauce in brioche bread

Vegetable burger* 5,90€
μπιφτέκι* λαχανικών, μαρούλι, ντομάτα, κρεμμύδι & sauce bbq σε brioche ψωμάκι
vegetable patty*, lettuce, tomato, onion & bbq sauce in brioche bread

DRINKS

ΜΠΥΡΕΣ—BEERS

FIX 330 ml 2,00€

MYTHOS 330 ml 2,00€

KAIZER 330 ml 2,20€

FIX ΑΝΕΥ 330 ml 2,00€
FIX ΑΝΕΥ (alcohol free)

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ—REFRESHMENTS

Pepsi 330 ml 1,40€

Pepsi max 330 ml 1,40€

Pepsi twist 330 ml 1,40€

Pepsi lime 330 ml 1,40€

ΗβΗ πορτοκάλι με ανθρακικό 330 ml 1,40€
IVI orange carbonated 

ΗβΗ πορτοκάλι χωρίς ανθρακικό 330 ml 1,40€
IVI orange carbonated free 

ΗβΗ λεμόνι/ lemon 330 ml 1,40€

ΗβΗ σόδα/ soda 330 ml 1,10€

7Up 330 ml 1,40€

Pepsi 500 ml 1,70€

Pepsi max 500 ml 1,70€

Νερό/ water 500 ml 0,50€

Νερό/ water 1,5 Lt 1,20€

Ανθρακούχο νερό  1,40€
Sparkling water

Pepsi 1,5 Lt 2,70€

Peprsi max 1,5 Lt 2,70€

Pepsi twist 1,5 Lt 2,70€

ΗβΗ πορτοκάλι με ανθρακικό 1,5 Lt 2,70€
IVI orange carbonated  

ΗβΗ πορτοκάλι χωρίς ανθρακικό 1,5 Lt 2,70€
IVI orange carbonated free  

7Up 1,5 Lt 2,70€

ΗβΗ Go! Blue 250ml 1,40€
Φυσικός χυμός: μήλο, πορτοκάλι, 
ροδάκινο, βερίκοκο
IVI Go! Blue: natural juice with
apple, orange, peach, apricot

ΗβΗ Go! Red 250ml 1,40€
Φρουτοποτό 
φράουλα, μήλο, σταφύλι
IVI Go! Red: Fuit drink with
strawberry, apple, grape

ΗβΗ Energy 1,40€

Συνοδεύστε το burger σας με φρεσκοτηγανισμένες 
πατάτες* + 1 αναψυκτικό 330ml με
Accompany your burger with freshly 
fried potatoes* + 1 soft drink 330ml with

 +2,40€

desserts ice cream

ΠΑΓΩΤΑ - ICE CREAM
Minicup 96 ml 2,70€

Pint 460 ml 8,50€

orange pie
Πορτοκαλόπιτα

Πορτοκαλόπιτα    2,90€
Orange pie

Cheesecake* 3,30€

Ferrero* 3,30€

Μπράουνις* σοκολάτας  3,50€
Chocolate brownies*

Σουφλέ σοκολάτας     3,50€
Chocolate soufflé

Hot 
dEal



ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΑ
Τα παρακάτω περιέχουν ή ενδέχεται να περιέχουν:

χΡησΙμΟ ΝΑ ΓΝωΡΙζΕτΕ... 
•	 Στις σαλάτες μας χρησιμοποιούμε έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. 
•	 Η φέτα είναι ελληνική από αιγοπρόβειο γάλα. 
•	 Το λάδι που χρησιμοποιούμε για τηγάνισμα είναι φυτικό  

με 0% trans λιπαρά.
•	 Το ζαμπόν μας είναι από χοιρινή ωμοπλάτη. 
•	 Τα φιλετίνια κοτόπουλου πανέ παρασκευάζονται καθημερινά από 

εμάς από 100% φιλέτο κοτόπουλο.
•	  Οι τυροκροκέτες παρασκευάζονται καθημερινά από εμάς  

με φρέσκα υλικά.
•	 Τα μπιφτέκια ζυμώνονται από εμάς από 100% μοσχαρίσιο κιμά.
•	  Τα μπιφτέκια κοτόπουλου ζυμώνονται από εμάς καθημερινά,  

με πολύχρωμες πιπεριές.
•	 Τα προϊόντα που σημειώνονται με (*) είναι κατεψυγμένα.

useful notes...
•	We use extra virgin olive oil in our salads.
•	 “Feta” is a greek traditional cheese from goat’s milk.
•	 The oil we use for frying, is vegetable with 0% trans fat.
•	 Our ham is made of pork shoulder blades.
•	 Breaded chicken fillets are made daily by us from 100% 

chicken fillet.
•	 The cheeseballs are made daily by us from fresh – raw mate-

rials.
•	 The burgers (patty) are fermented by us with fresh minced meat 

of 100% veal minced meat.
•	 The chicken burgers (patty) are fermented by us,  

with 3 colored peppers.
•	 Products marked with an asterisk (*) are frozen.

caRD paymEnts hERE
Εδω πΛηΡωΝΕΙσ μΕ κΑΡτΑ •	Σε	περίπτωση	που	θέλετε	να	πληρώσετε	με	κάρτα	ή	να	χρησιμοποίησετε	Ticket	Restaurant,	ενημερώστε	το	τηλεφωνικό	

κέντρο	κατά	την	παραγγελία	σας	•	Οι	τιμές	περιλαμβάνουν	όλες	τις	νόμιμες	επιβαρύνσεις	και	μπορούν	να	τροποποιηθούν	
χωρίς	προειδοποίηση	•	Ο	καταναλωτής	δεν	έχει	υποχρέωση	να	πληρώσει	εάν	δεν	λάβει	νόμιμο	παραστατικό	(απόδειξη	
ή	 τιμολόγιο)	•	Το	κατάστημα	δεν	ευθύνεται	για	 τυχόν	 τυπογραφικά	λάθη.	•	Ο	κατάλογος	αυτός	με	 τα	περιεχόμενά	
του, αποτελούν προστατευόμενη πνευματική ιδιοκτησία του «Cook and Grill». Σύμφωνα με το Ν.2121/93 ως ισχύει, 
περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, απαγορεύεται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή, εν όλω ή εν μέρει, του 
παρόντος καταλόγου και του περιεχομένου του, η αποθήκευσή του σε βάση δεδομένων, η αναμετάδοσή του, έντυπα ή 
ηλεκτρονικά ή σε οποιαδήποτε άλλη μορφή καθώς και η φωτοανατύπωσή του με οποιοδήποτε τρόπο χωρίς την έγγραφη 
άδεια της εταιρείας «Cook and Grill». 

•	If	you	would	like	to	pay	by	card	or	use	Ticket	Restaurant,	please	inform	the	call	center	when	ordering.	•	Prices	
include	all	legal	charges	and	may	be	modified	without	notice.	•	The	consumer	is	under	no	obligation	to	pay	unless	he	
receives	a	legal	document	(receipt	or	invoice).	•	The	store	is	not	responsible	for	any	typographical	errors.	•	Τhis	menu	
and its contents is intellectual property of “Cook and Grill”. According to the Greek law Ν.2121/93 as in force 
on copyright, it is prohibited to republish and generally reproduce, in whole or in part, the present catalog and its 
contents, its storage in a database, its retransmission, electronically or in any other form as well as its photocopying 
without the written permission of the company “Cook and Grill”.
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Συνταγή που δεν περιέχει κρέας.
Meatless recipe.

allERgEns
The following contain or may contain:

Cook&Grill sauce: egg, sulphites, mustard, honey
Yogurt sauce: egg, sulphites, lactose, mustard
Cocktail sauce: egg, lactose, mustard
Caesar sauce: lactose, fish, mustard, sulphites, eggs
Vinaigrette sauce: mustard, sulphites 
BBQ sauce: celery, soya, sulphites
Tzatziki: lactose, sulphites
Philadelphia with mustard: lactose, mustard
Pickled cucumber, sun-dried tomato, wines, vinegar, 
balsamic vinegar, sweetsour sauce: sulphites
Basil pesto: nuts, lactose
Croutons: gluten, lactose
Parmesan, feta cheese, mozzarella, gouda, Philadelphia: lactose 
Ham, bacon: gluten, celery, lactose, soya, nuts, mustard
Sausage: soya, lactose, celery, mustard, egg, nuts, peanuts, sulfite 
Fried country style potatoes*: gluten
Cheeseballs: egg, lactose, gluten
Mozzarella sticks: gluten, lactose, egg, soya, mustard, celery
Spring rolls: gluten, soya 
Chicken wings: gluten, celery, lactose, soya, nuts, mustard, lupin, 
sulphites
Breaded chicken fillets: gluten, egg, malt extract, corn flakes
Chicken patty: gluten, lactose, celery, egg
Beef patty: gluten, soya, egg, mustard, lactose, wheat
Chicken gyros: soya, lactose, mustard
Pork gyros: mustard, soya 
Kebab: gluten, soya, egg, wheat
Chicken skewer: soya
Pork skewer: soya, mustard
Chicken & bacon skewer: mustard
Roast chicken: mustard
Κebab: gluten, soya, egg, wheat
Philadelphia kebab: lactose, soya, egg, wheat
Pork neck: celery, gluten, lactose, mustard, sulfite
Marinated pancetta: lactose, mustard, kiwi
Sweets: lactose, gluten, nuts, egg 
Ferrero, cheesecake, brownies: gluten, lactose, soya, egg, peanuts, 
nuts, sulphites 

In our premises we process allergenic foods such as: gluten, crusta-
ceans, eggs, fish, peanuts, soya, milk, nuts, celery, sesame, sesame, 
sulfite and molluscs may be present in other products.
Allergen traces may be found in casseroles. Please inform us in 
case of allergies.

Σως cook&grill: αυγό, σινάπι, μέλι
Σως γιαουρτιού: αυγό, λακτόζη, σινάπι
Σως cocktail: αυγό, λακτόζη, σινάπι
Σως Caesar: λακτόζη, ψάρι, σινάπι, αυγά
Σως vinaigrette: σινάπι, θειώδη
Σως BBQ: σέλινο, σόγια, θειώδη
Τζατζίκι: λακτόζη, θειώδη
Philadelphia-μουστάρδα: λακτόζη, σινάπι
Αγγουράκι τουρσί, λιαστή ντομάτα, κρασιά, ξύδι απλό, 
ξύδι βαλσάμικο, γλυκόξινη σάλτσα: θειώδη
Πέστο βασιλικού: ξηροί καρποί, λακτόζη
Κρουτόν: γλουτένη, λακτόζη
Παρμεζάνα, φέτα, mozzarella, gouda, Philadelphia: λακτόζη
Ζαμπόν, μπέικον: γλουτένη, σέλινο, λακτόζη, σόγια, ξηροί καρποί, σινάπι
Λουκάνικο: σόγια, λακτόζη, σέλινο, σινάπι, αυγό, καρπούς με κέλυφος, 
αραχίδες, θειώδη 
Χωριάτικες πατάτες* με μυρωδικά: γλουτένη
Τυροκροκέτες: αυγό, λακτόζη, γλουτένη
Mozzarella sticks: γλουτένη, λακτόζη, αυγό, σόγια, σινάπι, σέλινο
Spring rolls: γλουτένη, σόγια 
Chicken wings: γλουτένη, σέλινο, λακτόζη, σόγια, ξηροί καρποί, σινάπι, 
λούπινο, θειώδη
Φιλετίνια κοτόπουλου πανέ: γλουτένη, αυγό, εκχύλισμα βύνης, 
νιφάδες καλαμποκιού, αυγό
Μπιφτέκι κοτόπουλο: γλουτένη, λακτόζη, σέλινο, αυγό
Μπιφτέκι μοσχαρίσιο: γλουτένη, σόγια, αυγό, σινάπι, λακτόζη, σιτάρι   
Γύρος κοτόπουλο: σόγια, λακτόζη, σινάπι
Γύρος χοιρινός: σινάπι, σόγια  
Κεμπάπ: γλουτένη, σόγια, αυγό, σιτάρι
Καλαμάκι κοτόπουλο μπούτι: σόγια 
Καλαμάκι χοιρινό: σόγια, σινάπι
Καλαμάκι κοτομπέικον: σόγια 
Κοτόπουλα σούβλας: σινάπι
Κεμπάπ: γλουτένη, σόγια, αυγό, σιτάρι
Κεμπάπ Philadelphia: λακτόζη, σόγια, αυγό, σιτάρι
Χοιρινός λαιμός: σέλινο, γλουτένη, λακτόζη, σινάπι, θειώδη
Πανσέτα μαριναρισμένη: λακτόζη, σινάπι, ακτινίδιο
Γλυκά: λακτόζη, γλουτένη, ξηροί καρποί, αυγά 
Ferrero, cheesecake, brownies: γλουτένη, λακτόζη, σόγια, αυγό, 
αραχίδες, ξηροί καρποί, θειώδη 

Στους χώρους μας επεξεργάζονται αλλεργιογόνες τροφές όπως: γλουτένη, 
καρκινοειδή, αυγά, ψάρια, αραχίδες, σόγια, γάλα, καρποί με κέλυφος, σέλινο, 
σινάπι, σησάμι, θειώδη και μαλάκια ενδέχεται να υπάρχουν ίχνη αυτών 
στα υπόλοιπα προϊόντα.
Για τα μαγειρευτά φαγητά υπάρχει ενδεχόμενο αλλεργιογόνων, 
παρακαλούμε ενημερώστε μας εάν είστε αλλεργικοί σε κάποια τροφή.

online πΑΡΑΓΓΕΛΙΕσ στΟ www.cOOkanDgRill.
gr κΑΙ δυΝΑτΟτητΑ πΛηΡωμησ μΕ κΑΡτΑ
online orDers on www.cOOkanDgRill.gR anD 
caRD paymEnt OptiOn

/Cook & Grill Restaurant-Deliverylike us on

@cookandgrillgrfollow us on
cookandgrill .gr

Γέρακας 
Θεσσαλονίκης 1

Gerakas 
1, Thessalonikis str

Παλλήνη 
Λ. Μαραθώνος 76

Pallini 
76, Marathonos Av.

Μαρούσι 
Αγ. Κων/νου 32

Maroussi 
32, Αg. Konstantinou

Χολαργός 
Βουτσινά 69

Γουδή
Ηφαιστίωνος 12

Cholargos 
69, Voutsina str

Goudi
12, Ifaistionos str

Ρόδος (Παλιά Πόλη) 
Σωκράτους 4

Rhodes (Old Town) 
4, sokratous str

New!


