στη σχαρα

Σαλάτα

για τις παρέες
που ξέρουν...

η βασίλισσα
του τραπεζιού

στη σεντρα

burgers

ορεκτικά
& finger food
για τη “σέντρα”

πέρα από
τα καθιερωμένα

σουβλακια

μαγειρευτα

για κάθε προτίμηση

για... πολυάσχολους!

φαγητο

απο
σπιτι
ΣΑΝ Στο σπιτι

Έξτρα
παρθένο
ελαιόλαδο
50ml

ΣΑΛΑΤΕΣ

1,00€
Cook&grill

7,40€

7,40€

[γύρος χοιρινός*, μαρούλι, ντοματίνια,
αγγουράκι τουρσί, ψιλοκομμένο κρεμμύδι
& sauce vinaigrette]

Χωριάτικη

6,90€

[ντομάτα, κρεμμύδι, αγγούρι, κάπαρη, ελιές,
πράσινη πιπεριά, 100γρ φέτα]

Μεσογειακή

6,90€

[μαρούλι, φινόκιο, ρόκα, καρότο,
ψητά μανιτάρια πλευρώτους,
τραγανά παξιμαδάκια & sauce vinaigrette]

Ρόκα παρμεζάνα

με λιαστή ντομάτα
& καραμελωμένο ξύδι βαλσάμικο

6,90€

4,90€

4,90€

4,50€

4,50€

4,50€

Chef

7,40€

4,90€

Caesar

7,40€

4,90€

[μαρούλι, ντομάτα, αγγούρι, τυρί gouda,
ζαμπόν, αυγό βραστό & sauce cocktail]

[μαρούλι, ντοματίνια, φιλέτο κοτόπουλο,
παρμεζάνα, τραγανά παξιμαδάκια
& sauce vinaigrette]

Casa

Λαχανικά σχάρας

5,60€

Μανιτάρια πλευρώτους σχάρας

5,90€

Τζατζίκι παραδοσιακό
Τυροκαυτερή
Χειροποίητες τυροκροκέτες [6 τεμ.]
Φέτα λαδορίγανη
Φέτα ψητή με ντομάτα, gouda & πιπεριά
Χαλούμι σχάρας με ψητή ντομάτα
Σπιτικά φιλετίνια κοτόπουλου πανέ

3,20€
3,90€
4,90€
3,20€
4,10€
5,90€
5,60€

κολοκύθι, καρότο, μελιτζάνα, πιπεριά

[γύρος κοτόπουλο*, μαρούλι, ντοματίνια,
παρμεζάνα & sauce γιαουρτιού]

Γυροσαλάτα

ΟΡΕΚΤΙΚΑ & FINGER FOOD

6,90€

[μαρούλι, ντοματίνια, κουκουνάρι,
σταφίδες, παρμεζάνα & sauce vinaigrette]

Πράσινη

Σαλάτα σπανάκι

[φρεσκοκομμένο σπανάκι, bacon,
παρμεζάνα, τραγανά παξιμαδάκια
& sauce vinaigrette]

Ντάκος

6,90€

6,20€

[κριθαροκουλούρα, 100γρ. τριμμένη φέτα,
ντομάτα, ρίγανη, κάπαρη & ελαιόλαδο]

Κυπριακή

[μαρούλι, ρόκα, ντοματίνια,
χαλούμι, ξεροψημένα πιτάκια
& sauce vinaigrette]

Φιλετίνια κοτόπουλου πανέ
[μαρούλι, iceberg, ντοματίνια,
παρμεζάνα & sauce Caesar]

7,40€

4,50€

4,50€

―

4,90€

7,40€

4,90€

Φρεσκοτηγανισμένες πατάτες*
Φρεσκοτηγανισμένες πατάτες*

2,80€
3,80€

Φρεσκοτηγανισμένες πατάτες*   

3,90€

Φρεσκοτηγανισμένες χωριάτικες

3,20€

Φρέσκιες πατάτες
Φρέσκιες πατάτες με sauce & gouda
Φρέσκιες πατάτες με cheddar & bacon
Πίτα σκέτη παραδοσιακή
Πίτα σκέτη ολικής αλέσεως
Ψωμί μερίδα

3,20€
3,80€
3,90€
0,50€
0,70€
0,50€

με cheddar και bacon
πατάτες* με μυρωδικά

4,90€

3,50€

Αγγουροντομάτα

4,90€

3,50€

Μαρουλοσαλάτα

4,90€

3,50€

Λαχανικά βραστά

4,90€

3,50€

[καρότο, κολοκύθι, πατάτα, κουνουπίδι,
μπρόκολο & ελαιόλαδο]

Χόρτα εποχής με ελαιόλαδο

[5 τεμ. - παναρισμένο στήθος κοτόπουλου
& sauce cook&grill]

με sauce cook&grill & τυρί gouda

Μαρούλι, λάχανο, καρότο

με κρεμμυδάκι και άνηθο

4,50€

6,90€

[ανάμεικτη πράσινη σαλάτα
με λαχανικά σχάρας, λιαστή ντομάτα,
παρμεζάνα & καραμελωμένο ξύδι βαλσάμικο]

με sauce vinaigrette

4,90€

Συνοδευτικές sauce
3,50€

[cook&grill, cocktail, γιαουρτιού, bbq]

Sauce κρέμα τυριού
κλασική, μουστάρδα

0,50€ / 50ml
2,40€ / 250ml
0,80€ / 50ml
3,20€ / 250ml

Spring rolls* [6 τεμ.]

4,70€

Φτερούγες κοτόπολου* [6 τεμ.]

5,60€

Mozzarella sticks* [6 τεμ.]

4,50€

[ανοιξιάτικα ρολά με λαχανικά & γλυκόξινη sauce]
με sauce bbq

[τραγανά μπαστουνάκια mozzarella & sauce cocktail]

Cheddar cheese chili jalapenos* [5 τεμ.] 4,70€
[κροκέτες πράσινης πιπεριάς γεμιστές
με τυρί cheddar & sauce bbq]

Γαρίδες Butterfly* [6 τεμ.]

5,60€

Γαρίδα Torpedos* [4 τεμ.]

5,60€

[τραγανές γαρίδες πανέ & γλυκόξινη sauce]
[τραγανές γαρίδες πανέ & sauce cocktail]

Extra υλικά: sauce, τυρί, bacon +0,30€

μαγειρευτα
Μαγειρεύουμε καθημερινά, για εσάς,
λαχταριστά, σπιτικά πιάτα ημέρας!
Ρωτήστε μας “τι καλό έχει σήμερα”!

ΜΕΡΙΔΕΣ
Γύρος χοιρινός*

9,10€

Μπιφτέκια* λαχανικών

7,90€

Γύρος κοτόπουλο*

9,10€

Γιαουρτλού με γύρο χοιρινό*

9,30€

Χειροποίητο καλαμάκι χοιρινό

8,90€

Γιαουρτλού με κεμπάπ παραδοσιακό

9,30€

Λουκάνικο χωριάτικο σχάρας

8,60€

[πίτα, ντομάτα, κρεμμύδι, τζατζίκι
& φρεσκοτηγανισμένες πατάτες*]
[πίτα, ντομάτα, sauce cook&grill
& φρεσκοτηγανισμένες πατάτες*]

ΤΥΛΙΧΤΑ

[πίτα, ντομάτα, κρεμμύδι, τζατζίκι
& φρεσκοτηγανισμένες πατάτες*]
Σε όλα τα τυλιχτά, εκτός από το μπιφτέκι λαχανικών,
βάζουμε και φρεσκοτηγανισμένες πατάτες*

Γύρο χοιρινό*

[ντομάτα, κρεμμύδι, τζατζίκι & πατάτες*]

Χειροποίητο καλαμάκι κοτόπουλο στήθος 8,90€
[πίτα, ντομάτα, sauce cook&grill
& φρεσκοτηγανισμένες πατάτες*]

πίτα
παραδοσιακή

πίτα
παραδοσιακή
γίγας

πίτα
ολικής
άλεσης

κυπριακή
πίτα

mini

3,20€

5,40€

3,10€

3,30€

2,20€

Γύρο κοτόπουλο*

3,20€

5,40€

3,10€

3,30€

2,20€

Χειροποίητο καλαμάκι χοιρινό

3,20€

5,40€

3,10€

3,30€

2,20€

[ντομάτα, μαρούλι, sauce cook&grill & πατάτες*]
[ντομάτα, κρεμμύδι, τζατζίκι & πατάτες*]

Χειροποίητο καλαμάκι κοτόπουλο στήθος

3,20€

5,40€

3,10€

3,30€

2,20€

Χειροποίητο καλαμάκι κοτόπουλο μπούτι

3,20€

5,40€

3,10€

3,30€

2,20€

Κεμπάπ παραδοσιακό

3,20€

5,40€

3,10€

3,30€

2,20€

3,40€

5,90€

3,40€

3,60€

2,90€

Μπιφτέκι μοσχαρίσιο

3,30€

5,40€

3,20€

3,40€

2,20€

Μπιφτέκι κοτόπουλο

3,40€

5,50€

3,20€

3,40€

2,20€

[ντομάτα, μαρούλι, sauce cook&grill & πατάτες*]
[ντομάτα, μαρούλι, sauce cook&grill & πατάτες*]
[ντομάτα, κρεμμύδι, τζατζίκι & πατάτες*]
Νέο! Κεμπάπ* γεμιστό με Philadelphia

[ντομάτα, μαρούλι, sauce cocktail & πατάτες*]
[ντομάτα, κρεμμύδι, τζατζίκι & πατάτες*]
[ντομάτα, μαρούλι, sauce cook&grill & πατάτες*]

Λουκάνικο

3,00€

5,30€

3,00€

3,20€

2,20€

Μαριναρισμένη πανσέτα

3,10€

5,40€

3,10€

3,30€

2,20€

[ντομάτα, κρεμμύδι, τζατζίκι & πατάτες*]
[ντομάτα, κρεμμύδι, τζατζίκι & πατάτες*]

Cook&Grill

[χειροποίητο καλαμάκι κοτόπουλο στήθος,
bacon, μαρούλι, ντομάτα, παρμεζάνα,
sauce cook&grill & πατάτες*]

Φιλετίνια πανέ

[ντομάτα, πατάτες*, μαρούλι, παρμεζάνα
και sauce Caesar]

Μπιφτέκι* λαχανικών

[μαρούλι, ντομάτα, κρεμμύδι & sauce bbq]

Οικολογικό με μανιτάρια

[ψητά μανιτάρια πλευρώτους, μαρούλι, ντομάτα,
sauce cook&grill & πατάτες*]

Απλό οικολογικό

[ντομάτα, κρεμμύδι, τζατζίκι & πατάτες*]

3,50€

6,00€

3,40€

3,60€

2,50€

3,50€

6,00€

3,40€

3,60€

2,20€

2,50€

4,60€

2,60€

2,80€

2,20€

2,50€

4,60€

2,60€

2,80€

2,20€

1,80€

3,50€

1,80€

2,00€

1,50€

[πίτα, ντομάτα, sauce cook&grill
& φρεσκοτηγανισμένες πατάτες*]

[πίτα, ντομάτα, ψητή πιπεριά, κρεμμύδι,
τζατζίκι & φρεσκοτηγανισμένες πατάτες*]
Νέο! Κεμπάπ* γεμιστό με Philadelphia

[πίτα, γιαούρτι & πολίτικη σάλτσα ντομάτας]
[πίτα, γιαούρτι & πολίτικη σάλτσα ντομάτας]
[πίτα, ντομάτα, κρεμμύδι, sauce bbq
& φρεσκοτηγανισμένες πατάτες*]

Cook&grill

Χειροποίητο καλαμάκι κοτόπουλο μπούτι 8,90€
Κεμπάπ παραδοσιακό

[2 τμχ μπιφτέκια λαχανικών, πίτα, ντομάτα,
κρεμμύδι, φρεσκοτηγανισμένες πατάτες* & sauce bbq]

8,90€

11,50€

[4 τεμ. επιλογής σας από: χειροποίητο καλαμάκι χοιρινό,
χειροποίητο καλαμάκι κοτόπουλο στήθος, χειροποίητο
καλαμάκι κοτόπουλο μπούτι, κεμπάπ παραδοσιακό.
Συνοδεύονται με πίτα, ντομάτα, κρεμμύδι, τζατζίκι, sauce
cook&grill & φρεσκοτηγανισμένες πατάτες*]

11,50€

[4 τεμ. κεμπάπ*, πίτα, πατάτες & sauce cocktail]

Καλαμάκι κοτομπέικον

[πίτα, ντομάτα, sauce cook&grill
& φρεσκοτηγανισμένες πατάτες*]

9,10€

ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ
Χειροποίητο χοιρινό [τμχ]
Χειροποίητο κοτόπουλο στήθος [τμχ]
Χειροποίητο κοτόπουλο μπούτι [τμχ]
Παραδοσιακό χειροποίητο κεμπάπ [τμχ]
Νέο! Κεμπάπ* γεμιστό με Philadelphia [τμχ]
Κοτομπέικον [τμχ]
Λουκάνικο [τμχ]
Μπιφτέκι μοσχαρίσιο [τμχ]
Μπιφτέκι κοτόπουλο [τμχ]
Μπιφτέκι λαχανικών* [τμχ]

2,20€
2,20€
2,20€
2,20€
2,30€
2,30€
2,00€
2,80€
2,90€
2,20€

πιταclub

Club φιλέτο κοτόπουλο

8,90€

Club γύρος κοτόπουλο*

8,30€

Club γύρος χοιρινό*

8,30€

Club μπιφτέκι μοσχαρίσιο

8,30€

Club με φιλετίνια κοτόπουλου πανέ

8,30€

Club με μπιφτέκι* λαχανικών

7,10€

[φιλέτο κοτόπουλο σχάρας, mozzarella, ντομάτα,
μαρούλι, sauce γιαουρτιού & φρεσκοτηγανισμένες
χωριάτικες πατάτες* με μυρωδικά]
[100gr γύρο κοτόπουλο, τυρί gouda,
sauce cook&grill, ντομάτα, μαρούλι,
μπέικον & φρεσκοτηγανισμένες πατάτες*]
[100 gr γύρο χοιρινό, τυρί gouda,
sauce cook&grill, ντομάτα, μαρούλι,
bacon & φρεσκοτηγανισμένες πατάτες*]
[μπιφτέκι, τυρί gouda, σως cook&grill,
ντομάτα, μαρούλι, bacon
& φρεσκοτηγανισμένες πατάτες*]

[παρμεζάνα, sauce cook&grill, ντομάτα, μαρούλι,
bacon & φρεσκοτηγανισμένες χωριάτικες
πατάτες* με μυρωδικά]

[ντομάτα, μαρούλι & φρεσκοτηγανισμένες χωριάτικες
πατάτες* με μυρωδικά & sauce cook&grill]

ΜΕ ΤΟ ΚΙΛΟ
kg

Double Cook burger

9,10€

Big burger

6,10€

[δύο ζουμερά μοσχαρίσια μπιφτέκια, τυρί cheddar,
ντομάτα, μαρούλι, φρεσκοτηγανισμένες πατάτες*
& sauce cook&grill σε brioche ψωμάκι]
[ζουμερό μοσχαρίσιο μπιφτέκι, τυρί cheddar,
μανιτάρια πλευρώτους σχάρας, bacon, ντομάτα
& sauce cook&grill σε brioche ψωμάκι]

Cheeseburger

6,10€

[ζουμερό μοσχαρίσιο μπιφτέκι, ντομάτα, μαρούλι,
τραγανό bacon, παρμεζάνα & sauce cook&grill
σε brioche ψωμάκι]

Texas BBQ burger

6,10€

[ζουμερό μοσχαρίσιο μπιφτέκι, ντομάτα, μαρούλι,
κρεμμύδι, bacon, τυρί cheddar, sauce bbq σε
brioche ψωμάκι]

Chicken burger

5,90€

Chicken nuggets’ burger

6,40€

[ζουμερό μπιφτέκι από κοτόπουλο, ντομάτα,
μαρούλι & sauce cook&grill σε brioche ψωμάκι]
[φιλετίνια κοτόπουλου πανέ, μαρούλι,
κρεμμύδι, ντομάτα και sauce κρέμα τυριούμουστάρδα σε brioche ψωμάκι]

Vegetable burger*

[μπιφτέκι* λαχανικών, μαρούλι, ντομάτα,
κρεμμύδι & sauce bbq σε brioche ψωμάκι]

10,50€
10,90€
33,00€
23,00€
25,00€

7,60€
7,90€
10,90€
8,70€
9,10€

Μπριζολάκια χοιρινά λαιμού

24,00€

9,10€

χειροποίητες
κοτομπουκιές 3 τμχ
πατάτες τηγανητές

5,20 €

5,90€

[ζουμερό μοσχαρίσιο μπιφτέκι, τυρί cheddar,
ντομάτα, μαρούλι & sauce cook&grill σε brioche
ψωμάκι]

Bacon burger

Κοτόπουλο σούβλας
Κοτόπουλο παϊδάκι σχάρας
Αρνίσια παϊδάκια σχάρας
Μαριναρισμένη πανσέτα σχάρας
Γύρος*
[χοιρινός ή κοτόπουλο]

Kids Menu

μερίδα

5,60€

με σάλτσα Μαδέρα
Μπριζόλα μοσχαρίσια γάλακτος, 500γρ
Μοσχαρίσια μπιφτέκια σχάρας 2 τμχ
Μοσχαρίσιο μπιφτέκι σχάρας γεμιστό
με gouda ή φέτα
Μπριζολάκια χοιρινά λαιμού
Μαριναρισμένη πανσέτα σχάρας
Χοιρινή σπαλομπριζόλα
Φιλέτο κοτόπουλο σχάρας
με sauce κρέμας τυριού-μουστάρδας
Φιλέτο κοτόπουλο σχάρας
με sauce γιαουρτιού
Φιλέτο κοτόπουλο σχάρας
με λιωμένη mozzarella και πέστο βασιλικού
Φιλέτο κοτόπουλο σχάρας
στήθος ή μπούτι
Μπιφτέκια κοτόπουλου 2 τμχ

σπαγγέτι
με κόκκινη σάλτσα
& τυράκι

5,20 €

4,30 €

5,20 €

αναψυκτικα

16,00€

Αναψυκτικά 250ml

18,00€
8,40€
9,10€

Σόδα 250ml
Ανθρακούχο νερό

9,10€

8,70€

27,00€
54,00€

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

1,20€
1,50€

Energy 250ml
Ηβη GO!

1,50€
1,50€

Νερό 500ml
Νερό 1 Lt

0,50€
1,60€

μήλο, φράουλα

μπυρεσ

9,10€

8,70€

1,50€

Pepsi, pepsi max
ήβη μπλε, ήβη κόκκινη, ήβη λεμόνι
7up

9,10€
8,70€
9,40€
9,10€

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 €.

Ποικιλία 2 ατόμων
Ποικιλία 4 ατόμων

mini μερίδα μπιφτέκι
μοσχαρίσιο ή κοτόπουλο
πατάτες τηγανητές

Όλα τα μενού συνοδεύονται με ΗΒΗ GO!

ΣΤΗ ΣΧΑΡΑ
Νέο! Φιλετάκια μοσχαρίσια

mini πιτα club
φιλέτο κοτόπουλο,
τυρί gouda, ντομάτα
πατάτες τηγανητές

ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ
Brownies* σοκολάτας
Soufflé σοκολάτας
Πορτοκαλόπιτα
Cheesecake*
Ferrero*
Häagen-Dazs 97ml

3,90€
3,90€
3,90€
3,90€
3,90€
3,00€

Fix 500ml
Kaiser 500ml
Μύθος 500ml
Carlsberg 500ml
Schneider Weisse 500ml
Fix Άνευ 500ml

3,50€
3,90€
3,00€
3,20€
3,90€
3,50€

Draft
Fix 250ml
Fix 500ml
Kaiser 250ml
Kaiser 500ml

2,90€
3,50€
3,50€
4,10€

κρασια/ηδυποτα
Κρασί Ζίτσα Βοροινός (λευκό, ροζέ)

6,00€ / Lt

Ούζο Πλωμάρι

6,00€

Τσίπουρο Αποστολάκη

6,00€

• 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.

Συνταγή που δεν περιέχει κρέας.

• 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.

φωτογράφηση © Παναγιώτα Καραστεργίου

χρησιμο να γνωριζετε...

ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΑ

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.

Εδώ πληρώνεις με κάρτα

visit our site
like us on

www.cookandgrill.gr

/Cook & Grill Restaurant-Delivery

follow us on

@cookandgrillgr

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.
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».

Αγορανομικός υπεύθυνος:

cookandgrill .gr

02.2022

Τα παρακάτω περιέχουν ή ενδέχεται να περιέχουν:

