ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΑ ΣΑΡΑΚΟΣΤΙΑΝΟΥ MENU

Περιέχουν ή ενδέχεται να περιέχουν:
Pesto vegan sauce: Ξηροί καρποί, (ίχνη από καρπούς με κέλυφος)
Νηστίσιμη μαγιονέζα: Σινάπι, θειώδη
Νηστίσιμη sauce: Σινάπι, θειώδη
Bbq sauce: σέλινο, σόγια, θειώδη
Vinaigrette sauce: σινάπι, θειώδη
Γλυκόξινη σάλτσα: θειώδη
Ταραμοσαλάτα: Καρκινοειδή (αυγά βακαλάου), γλουτένη

Γαρίδες butterfly: Καρκινοειδή, γλουτένη, σόγια
Γαρίδες torpedos πανέ: Καρκινοειδή, γλουτένη, σόγια
Spring rolls: Καρκινοειδή, σησαμέλαιο
Πατατοσαλάτα: Σινάπι, σέλινο

Μπιφτέκι λαχανικών το μεσογειακό: Γλουτένη (ίχνη από ξηρούς καρπούς, σινάπι, σησάμι,
γάλα, αυγά, σόγια, ψάρια και μαλάκια)
Κολοκυθοκεφτέδες: Γλουτένη (ίχνη από ξηρούς καρπούς, σινάπι, σησάμι, γάλα, αυγά,
σόγια, ψάρια και μαλάκια)
Falafel για burger: Γλουτένη, σουσάμι (ίχνη από ξηρούς καρπούς, σινάπι, γάλα, αυγά, σόγια,
ψάρια και μαλάκια)
Ρεβυθοκεφτέδες: Γλουτένη (ίχνη από ξηρούς καρπούς, σινάπι, σησάμι, γάλα, αυγά, σόγια,
ψάρια και μαλάκια)
Καλαμάρι πανέ: Μαλάκια, γλουτένη (ίχνη από ψαριού, μαλακοστράκων, γάλακτος)
Σουπιές σπανάκι: Μαλάκια, θειώδη
Σουπιές κρασάτες: Μαλάκια, θειώδη
Χταπόδι με κοφτό μακαρονάκι: Μαλάκια, γλουτένη
Κεφτεδάκια κοκκινιστά meatless: σάλτσα napoli (σέλινο, θειώδη)

Μπακλαβάς: γλουτένη, ξηροί καρποί, καρποί με κέλυφος
Χαλβάς σιμιγδαλένιος: γλουτένη

χρησιμο να γνωριζετε...

useful notes...

• 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.

•
•
•
•
•

ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΑ

Allergens

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

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

Τα παρακάτω περιέχουν ή ενδέχεται να περιέχουν:

•
•
•
•

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 materials.
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.

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.

Photos © PANAGIOTA KARASTERGIOY

The following contain or may contain:

In our premises we process allergenic foods such as: gluten, crustaceans, 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.

• 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».

Εδώ πληρώνεις με κάρτα
card payments here

online παραγγελίες στο www.cookandgrill.
gr και δυνατοτητα πληρωμησ με καρτα
online ORDERS ON www.cookandgrill.gr AND
CARD PAYMENT OPTION

• 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”.

Συνταγή που δεν περιέχει κρέας.
Meatless recipe.
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