


Deal 1 Deal 2
Τορτίγια   ☞   Αναψυκτικό   ☞   Γλυκό Σαλάτα  ☞   Αναψυκτικό   ☞   Γλυκό

Τορτίγια
H επιλογή σας από τις παρακάτω τορτίγιες:

El Classico     ↔     Καπνιστή γαλοπούλα, κασέρι, ντομάτα, σος μουστάρδας, 
                                      μαρούλι και iceberg.

Candia           ↔    Κοτόπουλο, κεφαλοτύρι, μαρούλι, iceberg 
                                      και σος γιαουρτιού.

Οrientilla      ↔     Φαλάφελ, vegan mayo με σχοινόπρασο, μαρούλι, 
                                     και vegan τυρί (Vegan πιάτο).

+ Αναψυκτικό
Η επιλογή σας από τα αναψυκτικά:

Coca Cola  ↔  Coca Cola Zero  ↔  Coca Cola Light
Βίκος πορτοκάλι  ↔  Βίκος λεμόνι  ↔  Βίκος σόδα

ή κρύο τσάι: 

Λεμόνι  ↔  Ροδάκινο  ↔  Πράσινο

ή ένας από τους χυμούς μας:

Πορτοκάλι  ↔  Πορτοκάλι, μήλο και καρότο

+ Γλυκό
Η επιλογή σας από:

Σουφλέ σοκολάτας  ↔  Cheesecake

ή μια μπάλα παγωτό:

Bανίλια  ↔  Cookies  ↔  Choco Οreo  ↔ Cheesecake  ↔  Φράουλα

 4.90€Deal 1 μόνο με  6.90€Deal 2 μόνο με

Σαλάτα
H επιλογή σας από τις παρακάτω σαλάτες:

Gallus Gallus  ↔  Pasta Gallus  ↔  Chilense  ↔  Iceberg Baby 

Village Voice ↔  Pasta Lovers κοτόπουλο  ↔  Magna Graecia  

+ Αναψυκτικό
Η επιλογή σας από τα αναψυκτικά:

Coca Cola  ↔  Coca Cola Zero  ↔  Coca Cola Light
Βίκος πορτοκάλι  ↔  Βίκος λεμόνι  ↔  Βίκος σόδα

ή κρύο τσάι: 

Λεμόνι  ↔  Ροδάκινο  ↔  Πράσινο

ή ένας από τους χυμούς μας:

Πορτοκάλι  ↔  Πορτοκάλι, μήλο και καρότο

+ Γλυκό
Η επιλογή σας από:

Σουφλέ σοκολάτας  ↔  Cheesecake

ή μια μπάλα παγωτό:

Bανίλια  ↔  Cookies  ↔  Choco Οreo  ↔ Cheesecake  ↔  Φράουλα



Gallus Gallus Φιλέτο κοτόπουλο, μαρούλι, iceberg, 
καλαμπόκι, σπιτικά κρουτόν, κεφαλοτύρι και σος 
μουστάρδας.
€4.90

Pasta Gallus Πέννες, μαρούλι, iceberg, φιλέτο κοτό-
πουλο, καλαμπόκι, σπιτικά κρουτόν, κεφαλοτύρι 
και σος μουστάρδας.
€4.90

Très chick Mαρούλι, iceberg, σoς μουστάρδας, κοτο-
μπουκιές, κεφαλοτύρι, ντοματίνια και καλαμπόκι.
€5.90

Village Voice Μαρούλι, iceberg, φιλέτο κοτόπουλο, 
ανθότυρο, mix ξηρών καρπών, σπιτικά κρουτόν 
και σος μελιού.
€6.40

Atlantic Μαρούλι, iceberg, καπνιστός σολομός, 
ανθότυρο, κινόα, βινεγκρέτ εσπεριδοειδών.
€6.40

Chilense Μαρούλι, iceberg, ανανάς, κινόα, ανθότυρο, 
αποξηραμένα κράνμπερι και βινεγκρέτ εσπεριδο-
ειδών.
€5.40

Iceberg Βaby Μαρούλι, iceberg, κινόα, αποξηραμένα 
κράνμπερι, καλαμπόκι, βινεγκρέτ μελιού. ◆ Vegan 
πιάτο ◆
€5.40

FalaFell In Love Μαρούλι, iceberg, φαλάφελ, vegan
mayo με σχοινόπρασο, ντοματίνια, κινόα και 
καλαμπόκι.  ◆ Vegan πιάτο ◆
€5.90

Salad stories



Pasta Lovers κοτόπουλο Πέννες, σος γιαουρτιού, κοτό-
πουλο, κεφαλοτύρι και καλαμπόκι.
€4.90

Pasta Lovers σολομός Πέννες, σος γιαουρτιού, καπνι-
στός σολομός και καλαμπόκι.
€6.40

Magna Grecia Πέννες, ανθότυρο, ντοματίνια, ρόκα, 
βινεγκρέτ βαλσάμικου.
€5.90
    
Superioza Πέννες, καπνιστή γαλοπούλα, ντοματίνια, 
κεφαλοτύρι και σος μουστάρδας.
€5.90

Ronald Vegan Πέννες, vegan mayo με σχοινόπρασο, 
vegan τυρί, καλαμπόκι, ντοματίνια, ρόκα. 
◆ Vegan πιάτο ◆
€5.90

Σαλάτες ζυμαρικών

Kabamaru                                       ☞  Ζεστές μακαρονάδες με πέννες

Peppergallus Πέννες, κοτόπουλο, κρέμα γάλακτος, 
κεφαλοτύρι, ντοματίνια, θυμάρι.
€6.90

Smokie Πέννες, καπνιστή γαλοπούλα, κρέμα γάλα-
κτος, τυρί κρέμα, κεφαλοτύρι, ντοματίνια, θυμάρι.
€6.90

Veginner Πέννες, σάλτσα ντομάτας, μανιτάρι, καλα-
μπόκι, vegan τυρί. ◆ Vegan πιάτο ◆
€6.90



Chica Βoom Κοτόπουλο, ντομάτα, σος μουστάρδας, 
κασέρι και μαρούλι – iceberg.
€4.90

El Classico Καπνιστή γαλοπούλα, κασέρι, ντομάτα, 
μαρούλι – iceberg και σος μουστάρδας.
€4.90

La Vida Porka Σιγοψημένα κομματάκια χοιρινού κρέ-
ατος*, σος γιαουρτιού με πάπρικα, κασέρι και μα-
ρούλι – iceberg.
€5.90

Orientilla Φαλάφελ*, vegan mayo με σχοινόπρασο, μα-
ρούλι – iceberg, και vegan τυρί. ◆ Vegan πιάτο ◆
€4.90 

* Το φαλάφελ είναι προϊόν κατάψυξης.
*Το χοιρινό είναι προμαγειρεμένο και μαριναρισμένο με σος BBQ . 
 

Birdy Birdy Κοτόπουλο, κρέμα τυρί, κασέρι 
και μανιτάρια. 
€5.90

Bacon & Οn Μπέικον, κασέρι, μανιτάρια, 
σος μουστάρδας με θυμάρι.
€5.90
Vaflower power Σάλτσα ντομάτας, ανθότυρο και 
γαλοπούλα.     
€5.90

Βαφλομελέτες:

Aλμυρές βάφλες:

Chico Rico Σoς μουστάρδας, κοτομπουκιές, κασέρι 
και κεφαλοτύρι. 
€5.90

Che Darvara Σος μουστάρδας, κασέρι, καπνιστή γαλο-
πούλα και τηγανητό αυγό.
€6.40

☞  Συνοδεύονται από σαλάτα εποχής

☞  Συνοδεύονται από σαλάτα εποχής

Τορτίγιες ☞  Συνοδεύονται από σαλάτα εποχής
☞  Τηγανητές πατάτες +1€



☞  Συνοδεύονται από σαλάτα εποχής
☞  Tηγανητές πατάτες +1€

Croque Monsieur 
&  Madame

Monsieur Provençal Κοτόπουλο, σος γιαουρτιού, κασέρι 
και σάλτσα ντομάτας.
€5.90
Monsieur Porky Σιγοψημένα κομματάκια χοιρινού κρέ-
ατος*, μπέικον, κασέρι και τυρί κρέμα.
€5.90
Monsieur Double Διπλό μπέικον, γαλοπούλα, κασέρι 
και τυρί κρέμα.
€5.90

Με τριπλή στρώση ψωμιού!
Με μπεσαμέλ & λιωμένο κασέρι on top

Madame Provençal Κοτόπουλο, σος γιαουρτιού, κασέρι 
και σάλτσα ντομάτας.
€6.90

Madame Porky Σιγοψημένα κομματάκια χοιρινού κρέα-
τος*, μπέικον, κασέρι και τυρί κρέμα.
€6.90
Madame Double Διπλό μπέικον, γαλοπούλα, κασέρι 
και τυρί κρέμα.
€5.90

Με τριπλή στρώση ψωμιού!
Με μπεσαμέλ & αυγό on top

*Το χοιρινό είναι προμαγειρεμένο και μαριναρισμένο με σος BBQ . 
 

Sanda Chickitta Κοτόπουλο, σος γιαουρτιού, κασέρι 
και σάλτσα ντομάτας.
€5.90

Sanda Porkitta Σιγοψημένα κομματάκια χοιρινού κρέα-
τος*, μπέικον, κασέρι και τυρί κρέμα.
€5.90
Sanda Doublitta Διπλό μπέικον, γαλοπούλα, κασέρι 
και τυρί κρέμα.
€5.90

Club Sandwiches ☞  Συνοδεύονται από τηγανητές πατάτες



Σε όλες τις παρασκευές μας χρησιμοποιείται έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 
και αρίστης ποιότητας ηλιέλαιο για τηγανητά εδέσματα. Οι τιμές συμπε-
ριλαμβάνουν όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις. Το κατάστημα διατηρεί το 
δικαίωμα αλλαγής των τιμών, του ωραρίου & των ημερών λειτουργίας 
του, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. 

Η επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να διαθέτει έντυπα δελτία σε ένα ειδικό 
χώρο κοντά στην έξοδο για την καταγραφή τυχόν παραπόνων.

Aγορανομικός υπεύθυνος: Δημήτρης Ηλίας
Επιμέλεια μενού: Σωτήρης Μοσχοτάς

Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ
ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ−ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ)

Franchise Department:
Tηλ. 01  — 6944 412 173
Tηλ. 02 — 6947 820 028

Σε περίπτωση τροφικής δυσανεξίας ή αλλεργίας, παρα-
καλούμε ενημερώστε το προσωπικό μας κατά την παραγ-
γελία σας.


