
Μπιφτέκι κοτόπουλου, cheddar, μαρούλι, ντομάτα, 
κρεμμυδάκια σωταρισμένα με μήλο & ζεστή sauce BBQ

Ψωμάκι Panini, σνίτσελ κοτόπουλου, μαρούλι, ντομάτα 
μανιτάρια σωτέ, cheddar, & ζεστή sauce chilly 

Μπιφτέκι κοτόπουλο, μαρούλι, ντομάτα πίκλες, ched-
dar, bacon ψητό & sauce μουστάρδας

Μπιφτέκι κοτόπουλο, μαρούλι, ντομάτα, cheddar, 
κρεμμυδάκι καραμελωμένο & sauce μουστάρδας

Φιλέτο μπούτι, μαρούλι,ντομάτα, πίκλες, cheddar 
& sauce μουστάρδας

Φιλέτο μπούτι, μαρούλι, ντομάτα, μετσοβόνε, flakes 
κρεμμυδιού & sauce γιαουρτιού

Σνίτσελ κοτόπουλο πανέ με corn flakes, μαρούλι, 
ντομάτα, bacon ψητό & sauce μουστάρδας

Φιλέτο κοτόπουλο γεμιστό με μοτσαρέλα & προσούτο
Bacon ψητό, μαρούλι, ντομάτα & ζεστή sauce μουστάρδας

Φιλέτο κοτόπουλου, cheddar, μαρούλι, ντομάτα, 
ροδέλα ανανά ψητό & ζεστή sauce curry 

Pulled chicken, μαρούλι, ντομάτα, πίκλες, 
παρμεζάνα, bacon ψητό & ζεστή sauce BBQ 

Διαθέτουμε ενημερωμένη κάβα 

Τηλέφωνο παραγγελιών
2311 824 222

Ώρες εξυπηρέτησης 12:00 έως 02:00
Αγορανομικός υπεύθυνος: Δημήτριος Καραμήτρος
Ελάχιστη παραγγελία 4 ευρώ
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* τα burger μας σκεπάζονται με ψωμάκι brioche
* baby πατάτες αρωματισμένες με φρέσκα βότανα +1.50e
* πατάτες τηγανιτές +1.00e

Αμολιανής 4, Τριανδρία
(πρώην Ορτανσίας 3)

Μπιφτέκι κοτόπουλου 350gr, μαρούλι, ντομάτα, cheddar, 
bacon ψητό, sauce a’la crème, sauce blue cheese

& sauce μουστάρδας

6.80

**Το προϊόν είναι κατεψυγμένο

12.00

...επειδή η επιλογή των 
εκλεκτών υλικών είναι 
ζήτημα για εμάς...  

www.km4food.gr

BURGER NIGHT
κάθε Τετάρτη

-CHEESEBURGER: 2.50 ευρώ
-BURGER MENU με προτεινόμενα burgers+πατάτες+ αναψυκτικό 

της επιλογής σας & more!
από 5 έως 7 ευρώ Κάθε Δευτέρα με Πέμπτη HAPPY HOUR  

17:00- 19:00 έκπτωση 15% στα φαγητά, 
στο σαλόνι μας καθώς και στο χώρο σας

Κοτόπουλο κοκκινιστό με πατάτες ή ρύζι
Γιουβαρλόσουπα με κοτόπουλο
Κολοκυθάκια γεμιστά με κοτόπουλο
Σούπα βελουτέ με μπρόκολο και κοτόπουλο
Το μενού στα μαγειρευτά είναι ημέρας και εναλλασσόμενο 
ρωτήστε την κουζίνα μας για τις καθημερινές σας επιλογές
  Με εκτίμηση ο σεφ...

fitness menu

Ψητό στήθος 200gr, ανάμεικτη σαλάτα με sauce εσπεριδοειδών 50gr 
συνοδευόμενο από 150 gr ρύζι με σπιτικό ζωμό κότας  

Ψητό μπούτι 200gr, ανάμεικτη σαλάτα με sauce εσπεριδοειδών 50gr 
συνοδευόμενο από 150 gr ρύζι με σπιτικό ζωμό κότας  

ΚΟΝΤΟΣΟΥΒΛΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ
ΚΟΝΤΟΣΟΥΒΛΙ ΧΟΙΡΙΝΟ

ΓΑΣΤΡΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΟΜΟΡΦΑ

Tortilla, pulled chicken BBQ, iceberg, πατάτες τηγανιτές & sauce 
γιαουρτιού

Tortilla, μπούτι κοτόπουλο, iceberg, ντομάτα, bacon,  πατάτες τηγανιτές, 
sauce γιαουρτιού & sauce μουστάρδας

Χειροποίητα σουτζουκάκια κοτόπουλο, σάλτσα ντομάτας με βασιλικό, 
sauce γιαουρτιού, ρύζι, ψωμί
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Ρολάκια κοτόπουλου γεμιστά 
με cheddar και bacon, 
με ζεστή sauce chilly 

συνοδευόμενο από ψητά λαχανικά & ρύζι

Φιλετάκια κοτόπουλου, μανιτάρια σωτέ,
 με ζεστή sauce blue cheese 

συνοδευόμενο από baby πατάτες θυμαριού

Γεμιστό φιλέτο κοτόπουλο 
με μοτσαρέλα & προσούτo, με ζεστή sauce a’ la crème 

συνοδευόμενο από πατάτα γεμιστή με 
sauce γιαουρτιού 

Μπιφτέκι κοτόπουλου γεμιστό με μετσοβόνε, 
συνοδευόμενο από ρύζι & πατάτα γεμιστή με 

sauce γιαουρτιού  

Φιλέτο κοτόπουλου με μανιτάρια, κρεμμύδι, πιπεριά 
& sauce chilly 

συνοδευόμενο με ρύζι

Φιλέτο κοτόπουλου με μανιτάρια, πιπεριά, λιωμένο 
κίτρινο τυρί & sauce μουστάρδας

  συνοδευόμενο από ψητά λαχανικά & ρύζι

Συκωτάκια πουλιών και φιλέτο κοτόπουλου
 με μανιτάρια, κρεμμύδι, πιπεριά 

& sauce blue cheese 
συνοδευόμενο από πατάτα γεμιστή με 

sauce γιαουρτιού 

Φιλέτο κοτόπουλου με μανιτάρια, πιπεριά, 
& sauce curry με ανανά

συνοδευόμενο από ψητά λαχανικά και ρύζι

Μαριναρισμένες φτερούγες κοτόπουλου 
για τους “λαδόκολλα fans”
συνοδευόμενο από 2 dips

 Baby σπανάκι, ρόκα, lollo rosso,
 μοτσαρέλα, προσούτο, κυβάκια πεπόνι 

& sauce εσπεριδοειδών 

Lollo bianco, ρόκα, ντοματίνια, 
crouton, ανανάς, ψητό bacon, αγγουράκι πίκλα, 

συκωτάκια κοτόπουλου σωτέ & sauce εσπεριδοειδών

Ρόκα, μαρούλι, lollo rosso,  
ντοματίνια, κάπαρη, μανιτάρια σωτέ, καλαμπόκι, 

φιλετάκι κοτόπουλου, sauce εσπεριδοειδών & sauce 
pesto

Lollo rosso, μαρούλι, ντοματίνια 
καλαμπόκι, ψητά λαχανικά, flakes παρμεζάνας, 

φιλετάκι κοτόπουλου & 
sauce βαλσάμικου με σύκο

Μαρούλι, baby σπανάκι, ρόκα, ψητά λαχανικά, μοτσαρέλα, 
προσούτο, καλαμπόκι, αρωματισμένο ελαιόλαδο με σουσάμι 

& sauce γιαουρτιού 

Ταλιατέλες με σωταρισμένα 
φιλετάκια κοτόπουλου, πιπεριά, μπρόκολο 

& sauce a’la crème

Παπαρδέλες με σωταρισμένα φιλετίνια κοτόπουλου, 
bacon, **γαρίδες, 

σε αρωματισμένη σάλτσα φρέσκιας ντομάτας  με 
βασιλικό και παρμεζάνα

Club Panini ή ψωμάκι τόστ, μαρούλι, ντομάτα, φιλέτο 
κοτόπουλο, bacon ψητό, cheddar & sauce μουστάρδας

συνοδευόμενο από πατάτες 

Panini, iceberg, pulled chicken, 
bacon ψητό, τηγανιτές πατάτες 

& ζεστή sauce BBQ

Tortilla, μαρούλι, κοτόπουλο, λαχανικά σωτέ, 
παρμεζάνα, sauce γιαουτιού & ζεστή sauce curry 

Panini, μαρούλι, μανιτάρια σωτέ, λαχανικά σωτέ, 
ντομάτα ψητή, baby πατάτες  θυμαριού & sauce pesto 

με βαλσάμικο

Φρέσκιες πατάτες baby με αρωματικά βότανα
**Crispy πατάτες τηγανιτές

Ρύζι

Σνίτσελ κοτόπουλο, μανιτάρια
& sauce a’la crème

συνοδευόμενο από πατάτες τηγανιτές

Ψητά λαχανικά
Πατάτα γεμιστή με sauce γιαουρτιού
Medium size sauce dip curry - μουστάρδας- 
γιαουρτιού- BBQ- blue cheese- chilly- 
λαδολέμονο

Panini , iceberg, κοτόπουλο, bacon ψητό, 
καραμελωμένα κρεμμυδάκια με μήλο, τηγανιτές 

πατάτες & ζεστή sauce μουστάρδας

Panini, μαρούλι, κοτόπουλο, ψητά λαχανικά, 
μανιτάρια, τηγανιτές πατάτες 

& ζεστή sauce blue cheese 

...επειδή τα φρέσκα 
λαχανικά στις σαλάτες μας 
είναι ζήτημα για εμάς... 

...επειδή οι σπιτικές sauce 
είναι ζήτημα για εμάς...
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Στο κατάστημα θα 
βρείτε και παιδικό 
μενού για τους 
μικρούς μας φίλους

ΟΡΕΚΤΙΚΑ

  7.50συνοδευόμενο με πατάτες 
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