
...το νοστιμότερο

Σαρακοστιανό ΜΕΝΟΥ
της πόλης!

ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΜΕ 
καθημερινά... 

DELIVERY ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 11:00 - 00:00

www.cookandgrill.gr

214 100 8000 
ΓΕΡΑΚΑΣ-ΜΑΡΟΥΣΙ-ΠΑΛΛΗΝΗ-ΧΟΛΑΡΓΟΣ-ΓΟΥΔΗ-ΡΟΔΟΣ



Τυλιχτά
Πίτα με μπιφτέκι* λαχανικών
μαρούλι, ντομάτα, κρεμμύδι & bbq sauce

2,8O€

Πίτα με καλαμάρι* πανέ
μαρούλι, ντομάτα, φρεσκοτηγανισμένες πατάτες & sauce νηστίσιμη

3,6O€

Πίτα με ρεβυθοκεφτέδες*
ντομάτα, φρεσκοτηγανισμένες πατάτες, μαρούλι & sauce νηστίσιμη

3,2O€

Πίτα με κολοκυθοκεφτέδες*
ντομάτα, φρεσκοτηγανισμένες πατάτες, μαρούλι & bbq sauce

3,2O€

Πίτα με ψητά λαχανικά
μαριναρισμένα με ελαιόλαδο & βασιλικό, μαρούλι & ντομάτα

2,8O€

Πίτα σαρακοστιανή με καλαμάρι* πανέ
λευκή ταραμοσαλάτα, ντομάτα και κρεμμύδι

3,8O€

Κυρίως πιάτα
Μερίδα μπιφτέκια* λαχανικών 2 τμχ 8,3O€
με πίτα, ντομάτα, κρεμμύδι, φρεσκοτηγανισμένες πατάτες & bbq sauce

Μερίδα μπιφτέκια* παραδοσιακού φαλάφελ 2 τμχ 8,9O€
με πίτα, ντομάτα, κρεμμύδι, φρεσκοτηγανισμένες πατάτες  
& νηστίσιμη sauce

Καλαμάρι* πανέ 8,9O€
με πίτα, ντομάτα, φρεσκοτηγανισμένες πατάτες & νηστίσιμη sauce

Επιδόρπια
Χαλβάς σιμιγδαλένιος 2,4Ο€ 
Μπακλαβάς νηστίσιμος 3,9Ο€

Burger
Με μπιφτέκι* λαχανικών 5,9Ο€
μαρούλι, ντομάτα, κρεμμύδι & bbq 
sauce

Με μπιφτέκι*  
παραδοσιακού φαλάφελ 6,9Ο€
μαρούλι, ντομάτα, κρεμμύδι & 
νηστίσιμη sauce

Συνοδεύστε το burger σας  
με φρεσκοτηγανισμένες πατάτες  

μόνο με 1,50€ επιπλέον!
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TA νηστίσιμα TΟΥ

Τα προϊόντα μας περιέχουν ή ενδέχεται να περιέχουν (ίχνη) αλλεργιογόνα.  
Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο site μας www.cookandgrill.gr

Σάντουιτς
Με μπιφτέκι* λαχανικών 5,6Ο€
μαρούλι, ντομάτα, κρεμμύδι & bbq 
sauce

Με καλαμάρι* πανέ 6,OO€ 
μαρούλι, ντομάτα, 
φρεσκοτηγανισμένες πατάτες & 
sauce νηστίσιμη

Με ρεβυθοκεφτέδες* 5,6O€
ντομάτα, φρεσκοτηγανισμένες 
πατάτες, μαρούλι & sauce νηστίσιμη

Club sandwich με 
μπιφτέκι* λαχανικών 7,6O€
νηστίσιμη sauce, ντομάτα, μαρούλι & 
πατάτες μυρωδικών

Σαλάτες
Με ψητά λαχανικά 6,2O€
μαρούλι, ρόκα, λιαστή ντομάτα, 
κουκουνάρι & ελαιόλαδο με βασιλικό

Ζεστή πατατοσαλάτα 5,4O€ 
με λαδολέμονο μουστάρδας, 
ντοματίνια, φρέσκο κρεμμυδάκι & 
άνηθο

Μεσογειακή 6,2O€
μαρούλι, φινόκιο, ρόκα, καρότο, ψητά 
μανιτάρια πλευρώτους, κρουτόν & 
sauce vinaigrette

Χόρτα εποχής 4,5O€ 

Βραστά λαχανικά εποχής 4,5O€

Ορεκτικά
Γαρίδες* butterfly 5,1O€
με γλυκόξινη σάλτσα

Γαρίδες* torpedos πανέ 5,1O€
με γλυκόξινη σάλτσα

Spring rolls* 4,3O€
με γλυκόξινη σάλτσα

Ταραμοσαλάτα λευκή 3,8O€ 

Ρεβυθοκεφτέδες* 5 τμχ 5,3O€

Κολοκυθοκεφτέδες 5 τμχ 5,3O€

Τα προϊόντα που σημειώνονται με αστερίσκο είναι κατεψυγμένα.

ΜΕ ΠΙΤΑ ΟΛΙΚΗΣ +O,10€  

ΜΕ ΠΙΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ +O,20€ 
ΜΕ ΠΙΤΑ ΓΙΓΑΣ +2,00€


