Food Menu
Snacks
Πατάτες Bacon & Cheddar.....................................................

3,5

Τυρολουκουμάδες...................................................................

4

φρεσκοκομμένες πατάτες με bacon & λιωμένο cheddar

με πικάντικη μαρμελάδα ντομάτας

Σαλάτα κοτόπουλο.........................................................

mini 4 / maxi 6

Σαλάτα caesar................................................................

mini 4 / maxi 6

Ντακάκια Κρητικά.................................................................

4,5

Τόστ.........................................................................................

2,5

παξιμαδάκια ολικής άλεσης με φέτα, ρίγανη και πικάντικη μαρμελάδα ντομάτας

ζαμπόν ή γαλοπούλα, τυρί

Clubs & Grill

Club Sandwich........................................................................

5,5

Club Sandwich light...............................................................

5,5

Chicken Club..........................................................................

6

Φιλέτο κοτόπουλο..................................................................

6,5

με φρέσκες τηγανισμένες πατάτες

με γαλοπούλα και φρεσκοκομμένη σαλάτα

με φιλετάκια κοτόπουλο & φρέσκοτηγανισμένες πατάτες ή σαλάτα

φιλέτο κοτόπουλο με φρέσκοτηγανισμένες πατάτες ή σαλάτα

Pizza
Όλες οι πίτσες παρασκευάζονται την στιγμή της παραγγελίας σας και σερβίρονται με λεπτή
παραδοσιακή ζύμη. Είναι ιδανικές για παρέες 3-4 ατόμων και αν μας το ζητήσετε μπορούμε να
τις κάνουμε mix (2 ή και 3 γεύσεις)

Special (σάλτσα τομάτας, ζαμπόν, τυρί,

μπέικον, μανιτάρια, πιπεριά)................

9

μπέικον, πιπεριά). ..............................

9

Χωριάτικη (σάλτσα ντομάτας, φέτα, ελιά, κάππαρη, κρεμμύδι, τομάτα, ρίγανη)..

9

BarBeQue (σως bbq, ζαμπόν, τυρί,

Pasta

(όλα τα πιάτα σερβίρονται με πένες)

Mefisto (σαλάμι, ζαμπόν, μπέικον, σάλτσα ντομάτας, κρέμα γάλακτος, μπούκοβο)...

6,5

Polo (κοτόπουλο, μανιτάρια, κρέμα γάλακτος). .........................................

6

Carbonara (μπέικον, τυρί, κρέμα γάλακτος, αυγό)...................................

6

Fungi (μανιτάρια και κρέμα γάλακτος). ................................................

6

Veggie (σάλτσα ντομάτας, φέτα, ελιές, κάππαρη, κρεμμύδι, τομάτα, ρίγανη)........

6

Κρέπες αλμυρές

(όλες οι τιμές ανά υλικό)
Βάση..................................................................................
κοτόπουλο, απάκι, μπέικον. .......................................................
cheddar, φέτα, φρέσκα μανιτάρια................................................
τυρί, ζαμπόν, σαλάμι αέρος, γαλοπούλα, ντομάτα, μαρούλι, πιπεριά, σώς...

2,5
1,5
1
0,7

Βάφλες & κρέπες γλυκιές

(όλες οι τιμές ανά υλικό)
Βάση..........................................................................................
Baileys, Grand Marnier, φράουλες.........................................................
σοκολάτα, λευκή σοκολάτα, αμύγδαλο, καρύδια, μέλι, Οreo, Smarties, Bueno.....
μπισκότο, καρύδα, μπανάνα, σαντιγύ, τρούφα..........................................
(με επιλογή σιροπιού σοκολάτας, καραμέλας ή βύσσινο)

Παγωτά & γλυκά

2,5
1,5
1
0,7

Παγωτά (για κάθε μπάλα). ................................................................

1,5

Σοκολατόπιτα..........................................................................

3,5

Παραδοσιακοί Λουκουμάδες με σοκολάτα ή μέλι & κανέλα...............

4

σοκολάτα, βανίλια, μόκα (με επιλογή σιροπιού σοκολάτας, καραμέλας ή βύσσινο)
(με παγωτό +1,5 ευρώ για κάθε μπάλα)
(με παγωτό +1,5 ευρώ για κάθε μπάλα)

Μenu info

Τα γλυκά, τα παγωτά, οι ποικιλίες και όλα μας τα πιάτα είναι φρέσκα και παρασκευάζονται στο
Λουκούμι καθημερινά και τα περισσότερα από αυτά την στιγμή της παραγγελίας σας. Τα κρέατα
είναι όλα νωπά. Το λάδι στις σαλάτες είναι ελαιόλαδο. Στο τηγάνισμα χρησιμοποιούμε ηλιέλαιο.
Το κατάστημα υποχρεούται στην έκδοση αποδείξεων λιανικής πώλησης.
Στις τιμές περιλαμβάνονται όλες οι νόμιμες επιβαρύνσεις.

