
Fritatta

PastaiFi

italianο
gouda, edam, ζαμπόν, 
ντομάτα, πράσινη πιπεριά 

4,69

μπεΪΚοΝ
gouda, edam, καπνιστό 
bacon, μανιτάρια σωτέ

4,79

ΚοΤοποΥΛο
gouda, edam, κοτόπουλο, 
φρέσκια ντομάτα

4,99

εΛΛηΝιΚη
gouda, edam, φέτα, 
φρέσκια ντομάτα, ελιά  

4,69

Quesadillas

Burgers

Χειροποίητες πίτες που πλάθονται 
καθημερινά με μείγμα τυριών 
και γέμιση της επιλογής σας. 
Πεντανόστιμη λιχουδιά!!!
Κόβονται σε 4 κομμάτια. 

Το ελαιόλαδό μας είναι έξτρα παρθένο & 
τα λαχανικά μας ολόφρεσκα!
Οι σαλάτες παρασκευάζονται την ώρα 
που τις παραγγέλνετε.

Salads

FRITATTA ΧΩΡΙΑΤΙΚΗ 
spaghetti, φρέσκα αυγά, ντομάτα, 
φέτα, ρίγανη 

4,49

FRITATTA ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ  
spaghetti, φρέσκα αυγά, χωριάτικο 
λουκάνικο, φέτα, πράσινη πιπεριά

4,69 

FRITATTA kΟΤΟΠΟΥΛΟ  
spaghetti, φρέσκα αυγά, κοτόπουλο, 
κασέρι, χρωματιστές πιπεριές

4,69 

pAsTAΪΦΙ spECIAL 
ζαμπόν, bacon, gouda, μανιτάρια, κρέμα γάλακτος, 
τηγανισμένα σε χαμηλή φωτιά 

4,99 

pAsTAΪΦΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ 
κοτόπουλο, bacon, gouda, κρέμα γάλακτος, κρέμα τυριών, 
τηγανισμένα σε χαμηλή φωτιά 

4,99

ΗΑμ buRgER 
μοσχαρίσιο μπιφτέκι, κέτσαπ, 

σως από μαγιονέζα,
μουστάρδα & πίκλες

2,49 κανονικό   2,99 ΜΕΓΑΛΟ 

βuRgERΟΝΙ
μοσχαρίσιο μπιφτέκι, διπλό τσένταρ, 
διπλό μπεϊκον, ντομάτα, κρεμμύδι, 

μαρούλι, σως από μαγιονέζα, 
μουστάρδα & πίκλες

3,29 κανονικό   3,99 ΜΕΓΑΛΟ 

ChICkEn bACon             
φρέσκο φιλέτο κοτόπουλο, 
μπεϊκον, gouda, ντομάτα,

μαρούλι, μαγιονέζα  

3,19 κανονικό   3,89 ΜΕΓΑΛΟ 

ChEEsE buRgER 
μοσχαρίσιο μπιφτέκι, τσένταρ, 
ντομάτα, σως από μαγιονέζα, 

μουστάρδα & πίκλες

2,79 κανονικό   3,29 ΜΕΓΑΛΟ

ChICΚ sTICks 
ολόφρεσκα φιλετάκια κοτόπουλο 

παναρισμένα και τηγανισμένα 
συνοδεία με σως BBQ 

2,49 8 TEM   4,29 16 TEM 

LunA pATATA 
χρυσαφένιες τρελοπατάτες              

πασπαλισμένες με πάπρικα και 
διάφορα μπαχαρικά  

1,99 κανονικό   2,99 ΜΕΓΑΛΟ 

bACon 

sALAd

ΓΕΥΣΤΙΚΗ ΑΠΟΛΑΥΣΗ ΜΕ SPAGHETTI & 
ΦΡΕΣΚΑ ΑΥΓΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ FRITATTA

ΤΡΑΓΑΝΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΪΦΙ 
ΜΕ SPAGHETTI & ΑΓΝΑ ΥΛΙΚΑ.

MAFIA buRgER 
μοσχαρίσιο μπιφτέκι, 

τσένταρ, μπεϊκον, πίκλες, 
ΒΒQ σως

2,99 κανονικό   3,49 ΜΕΓΑΛΟ 

ChICkεΝ buRgER 
φρέσκο φιλέτο κοτόπουλο, 

ντομάτα, μαρούλι, 
μουσταρδομαγιονέζα

2,99 κανονικό   3,59 ΜΕΓΑΛΟ 

Χειροποίητα burger από 100% μοσχαρίσιο 
φρέσκο κιμά ο οποίος πλάθεται 
κάθημερινά με αγάπη και μεράκι για να 
δημιουργήσουμε για εσάς το πιο 
ζουμερό και νόστιμο burger της πόλης!!!

*προσθέστε πατάτες +0,99
ή πατάτες & CocaCola + 1.89

*προσθέστε πατάτες +0,99
ή πατάτες & CocaCola + 1.89

*προσθέστε πατάτες +0,99
ή πατάτες & CocaCola + 1.89

Το κανονικό burger είναι 120γρ και το μεγάλο 180γρ.

*προσθέστε πατάτες +0,99
ή πατάτες & CocaCola + 1.89

*προσθέστε πατάτες +0,99
ή πατάτες & CocaCola + 1.89

*προσθέστε πατάτες +0,99
ή πατάτες & CocaCola + 1.89

*προσθέστε πατάτες +0,99
ή πατάτες & CocaCola + 1.89

NoodlES

napolitana
 (νηστίσιμη) κόκκινη σάλτσα, 

σκορδόλαδο, βασιλικός

3,79

Bolognese
κόκκινη σάλτσα, δάφνη, 

μοσχαρίσιος κιμάς, σκορδόλαδο

4,39

CarBonara
bacon,  

κρέμα γάλακτος

4,39

amatritsiana
bacon, φρέσκα μανιτάρια, κρεμμύδι, 

σάλτσα ντομάτας, chilli

4,19

ChiCken pasta
ροζ σάλτσα, κοτόπουλο, 

αρλεκίνο (χρωμ. πιπεριές), 
λευκό κρασί

5,39

a la Creme
φρέσκα μανιτάρια, 

κρέμα γάλακτος

4,29

piZZa
pepperone, πράσ. πιπεριά, σκόρδο, 
κρεμμύδια, gouda, σάλτσα ντομάτας 

4,79

αΝοιξιαΤιΚη
βούτυρο, ρόκα, φέτα, μπρόκολο, 

παρμεζάνα, ψιλοκομμένες ντομάτες

4,39

ChiCkie  Chiky
κοτόπουλο, φρ. μανιτάρια, φέτα, 

πιπεριές, μουστάρδα, κρέμα γάλακτος

5,39

ΣοΛωμοΥ
καπνιστός σολωμός, ούζο
άνηθος, κρέμα γάλακτος

5,99

kuku-ruku
κοτόπουλο, bacon, κρέμα τυριών, 

κρεμμύδι, κρέμα γάλακτος

5,39

ViVa la kota
κοτόπουλο, βούτυρο, παρμεζάνα, 

μαϊντανός, κρέμα γάλακτος

5,39

4 ΤΥρια
κρέμα 4 τυριών (χωρίς ροκφόρ), 

κρέμα γάλακτος

4,49

ΓαριδομαΚαροΝαδα          
γαρίδες, σκόρδο, μαϊντανός, 
βούτυρο, σάλτσα ντομάτας

5,99

pesto 
σάλτσα pesto, παρμεζάνα, 

κουκουνάρια

4,99

pepperone
λουκάνικο, κρεμμύδι,

 φέτα, ρίγανη, κόκκινη σάλτσα

4,99

Diet aVero
κοτόπουλο, πιπεριές, ελιές, 

μανιτάρια, φέτα, σάλτσα ντομάτας

4,99

Pasta
Μπορείτε να επιλέξετε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας! Spaghetti, Linguine, Penne, 

Fusilli, Tortellini με γέμιση τυριών (+1.49€ έξτρα χρέωση μόνο για τα tortellini). 
Τώρα και ζυμαρικά ολικής (+0.99€) & χωρίς γλουτένη (+1.49€)

 Όλες οι μακαρονάδες μας είναι μεγέθους XL

italian CarBonara
bacon, φρέσκο αυγό, 

παρμεζάνα

3,99

μιαμ
μιαμ

ροζ σάλτσα, bacon, 

κρεμμύδι, 

φρέσκα μανιτάρια

5,29

boCCAs buRgER 
μπιφτέκι chicca boccas bacon, 

μαρούλι, ντομάτα, 
σως BBQ 

2,99 κανονικό   3,49 ΜΕΓΑΛΟ

*προσθέστε πατάτες +0,99
ή πατάτες & CocaCola + 1.89

Τραγανές, χειροποίητες μπουκιές από φρέσκο
 κοτόπουλο συνδυασμένα με άλλα νόστιμα υλικά

cHIckΑ boccAS
με bACon
τραγανές χειροποίητες μπουκιές 
από φρέσκο κοτόπουλο, gouda, 
ζαμπόν, bacon 

4,99 (8τμχ) 2,69 (4τμχ)

με γΑΛΟΠΟΥΛΑ 
τραγανές χειροποίητες μπουκιές 
από φρέσκο κοτόπουλο, gouda,  
γαλοπούλα 

4,99 (8τμχ) 2,69 (4τμχ)

YAkIsobA YAsAI
(γιακισομπά γιασαϊ)
ιαπωνικά noodles, κρεμμύδι ξερό 
& φρέσκο, μανιτάρια, μπρόκολο, 
λάχανο, πράσινη πιπεριά, soy sauce

4,69

YAkIsobA ToRI nIku 
(γιακισομπά τορί νικού)
ιαπωνικά noodles, κοτόπουλο, 
καλαμπόκι, κρεμμύδι φρέσκο & 
ξερό, λάχανο, πράσινη πιπεριά, 
yakisoba sauce

5,69 

YAkIsobA buTA nIku
(γιακισομπά μπουτά νικού)
ιαπωνικά noodles, φιλετάκια 
μοσχαρίσια, καρότο, λάχανο, 
κρεμμύδι φρέσκο & ξερό, μανιτάρια, 
yakisoba sauce

5,69 

pAd ThAI ChICkEn
(παντ ταϊ με κοτόπουλο)
ταϋλανδέζικα noodles, 
κοτόπουλο, αυγό, σκόρδο, 
κρεμμύδι ξερό & φρέσκο, 
λάχανο, pad thai sauce, 
peanuts

6,49

pAd ThAI γΑΡΙΔεΣ
(παντ ταϊ με γαρίδες)
ταϋλανδέζικα noodles, γαρίδες, 
αυγό, σκόρδο, κρεμμύδι ξερό & 
φρέσκο, λάχανο, pad thai sauce, 
peanuts

6,49

YAkIsobA 
AkIRA ojIsAn
(γιακισομπά ακιρά ότζισαν)
ιαπωνικά noodles, κοτόπουλο, 
καρότο, λάχανο, φρέσκο κρεμμύδι, 
pickled ginger, japanese sauce

5,99

hARu MAkI
(χαρού μακί)
4 χειροποιήτα ρολά με ψιλοκομμένα 
λαχανικά αναμεμειγμένα με 
κιμά, τυλιγμένα σε τραγανή ζύμη, 
συνοδεία με γνήσια ιαπωνική 
γλυκόξινη σάλτσα

3,69

ChICkA 
boCCAs

ΠΟΠΑυ
ρόκα, σπανάκι, ντομάτα, dressing 
με μπαλσάμικο και μέλι  

3,99 κανονική   2,49 ατομική

μΟΤΣΑΡεΛΑ
ρόκα, κίτρινη μοτσαρέλα, 
ντοματίνια, dressing με 
μπαλσάμικο και μέλι  

3,99 κανονική   2,49 ατομική 

bACon sALAd
μαρούλι roman & σγουρό, bacon, 
τραγανά croutons, φρέσκια 
ντομάτα, miam miam dressing

4,49 κανονική   2,79 ατομική 

koT koT sALAd
μαρούλι, κοτόπουλο, bacon, 
τραγανά croutons, τριμμένη 
παρμεζάνα, miam miam dressing

4,49 κανονική   2,79 ατομική 

ΚΟΤΟΣΑΛΑΤΑ
μαρούλι, κοτόπουλο, καλαμπόκι, 
καρότο, τραγανά croutons, 
καρύδι, μουσταρδομαγιονέζα 

4,49 κανονική   2,79 ατομική 

εΛΛΗΝΙΚΗ
ντομάτα, κρεμμύδι, αγγούρι, 
πιπεριές, ελιές ροδέλα, φέτα, 
ρίγανη, ελαιόλαδο 

4,39 κανονική   2,69 ατομική 

μΑμΑ ΣΟΥΛΑ
ρόκα, μαρούλι, λάχανο, κόκκινο 
λάχανο, καρότο, καλαμπόκι, 
dressing γιαουρτιού

4,49 κανονική   2,79 ατομική 

μΑμΑ MIChAn
πράσινο λάχανο, μαϊντανός, 
μπουκίτσες φρέσκο κοτόπουλο, 
ιαπωνικό dressing 

4,69 κανονική   2,89 ατομική 

ΠΑξΙ μΑξΙ
ρόκα, μαρούλι, φέτα, παξιμάδι, 
κάπαρη, λιαστή ντομάτα, θυμάρι,  
dressing με πάστα ελιάς 

4,39 κανονική   2,69 ατομική 
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Αναψυκτκά 330ml 1,29
Αναψυκτικά 500ml 1,59
Lipton ice tea 330ml 1,49
Soda 330ml 1,29

Μπύρα Βεργίνα 330ml 1,49
Μπύρα Βεργίνα 500ml 1,99
Μπύρα Amstel 330ml 1,69
Μπύρα Ηeinekken 330ml 1,79

Κρασί λευκό/κόκκινο 250ml  2,99
Νερό 0.5 λίτρο    0,49 
Νερό 1.5 λίτρο  0,99

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ / ΠΟΤΑ

67610
www.miam-miam.gr

Βασιλέως Κωνσταντίνου 46, Ξάνθη
Ωράριο: Καθημερινά 12:00-00:00 - Κυριακές κλειστά

Ελάχιστη παραγγελία 4.00€

ΣΕΠ
ΤΕΜ

Β
Ρ

ΙΟ
Σ 2018

12:00 - 24:006986 178148 ωραριο ΛειΤοΥρΓιαΣ

2541067610

EXTRAs
Για ακόμη μεγαλύτερη απόλαυση μπορείτε να προσθέσετε όποιο υλικό επιθυμείτε με επιπλέον χρέωση 0,49€. 

Για σολωμό και γαρίδες η επιπλέον χρέωση είναι +1,99€ , για κοτόπουλο +1,49€, 
Μερίδα ψωμί + 0.49€ - Μερίδα παρμεζάνα + 0.49€ - Μερίδα sauce + 0.49€

* Οι προσφορές δεν συνδυάζονται μεταξύ τους και ισχύει μόνο αυτή που θα επιλέξει ο πελάτης κάθε φορά.
* Ο παρών τιμοκατάλογος αναιρεί κάθε προηγούμενο

Πείτε μας τη γνώμη σας στο facebook 
(miammiamxanthi) ή στην ιστοσελίδα μας, 
www.miam-miam.gr. Έτσι μας βοηθάτε να 
γίνουμε καλύτεροι & κερδίζετε γευστικά δώρα! 

CLAssIC CLub 
λευκό ψωμί, gouda, ζαμπόν, bacon, 

ντομάτα, μαρούλι, μαγιονέζα, πατάτες 

3,69

ChICkEn CLub 
λευκό ψωμί, φιλέτο κοτόπουλο, 
gouda, ντομάτα, μαρούλι, sauce 

μουστάρδας, πατάτες 

4,49

LoLITA pITA CLub 
2 μοσχαρίσια μπιφτέκια, διπλό 

τσένταρ, ντομάτα, σως από μαγιονέζα, 
μουστάρδα & πίκλες & πατάτες

5,19 

MAC n CheeCon
μακαρόνι, gouda, cheddar, 

φέτα, bacon 

2,99 4 TEM   4,99 8 TEM 

maC n CheeCken
μακαρόνι, gouda, κοτόπουλο, 

χρωματιστές πιπεριές

2,99 4 TEM   4,99 8 TEM 

Bruscettes
AL pEsTo
τραγανές φέτες ψωμιού αλειμμένες με χειροποίητη 
σάλτσα pesto, παρμεζάνα, ντοματίνια & κουκουνάρι

 2,99 (2τμχ)

ΣΟΛΩμΟΥ
τραγανές φέτες ψωμιού αλειμμένες με 
philadelphia, σολωμό, άνηθο, κάπαρη & λεμόνι 

3,49 (2τμχ)

ΧΩΡΙΑΤΙΚεΣ 
τραγανές φέτες ψωμιού αλειμμένες με ελαιόλαδο, 
φέτα,  ντοματίνια, ελιές ροδέλα & ρίγανη

2,49 (2τμχ)

ΣΚΟΡΔΟψΩμΟ  
φρεσκοκοψημένες φέτες ψωμιού αλειμμένες
με ελαιόλαδο, σκόρδο και ρίγανη

6τμχ 1,99 / 10τμχ 2,99

Το μακαρονάδικο

Το μακαρονάδικο

miam miam

miam miam
Veggie wrap

XL τορτίγια, χειροποίητα 
κεφτεδάκια από πατάτα, καλαμπόκι, 

ντομάτα, μαρούλι, λάχανο, σως veggie

2,99

ChiCko wrap
XL τορτίγια, μαριναρισμένο 
κοτόπουλο, gouda, ντομάτα, 

μαρούλι, λάχανο, σως

2,99

 MAFIA pITA CLub 
2 μοσχαρίσια μπιφτέκια, διπλό 

τσένταρ, διπλό μπεϊκον, ΒΒQ σως, 
κέτσαπ, μουστάρδα & πατάτες

5,49

Specialties
ΦΡΕΣΚΟΤΗΓΑΝΙΣΜΕΝΕΣ ΤΡΑΓΑΝΕΣ 
ΜΠΑΛΕΣ ΑΠΟ ΚΟΦΤΟ ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ, 
ΤΥΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΥΛΙΚΑ !!!

ΚΑΤΙ ΣΤΑ ΓΡΗΓΟΡΑ
ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΓΡΗΓΟΡΟ δΕΝ 
ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟχΕΙΡΟ

MAFIA 

pITA CLub

Pastelonia
με ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ 
κοφτό μακαρονάκι με γέμιση 
κοτόπουλο & πιπεριές 
τυλιγμένα σε τραγανή ζύμη 

3,99 (4τμχ)  2,49 (2τμχ)

με ΚΙμΑ 
κοφτό μακαρονάκι με γέμιση 
κιμά & φέτα 
τυλιγμένα σε τραγανή ζύμη 

3,99 (4τμχ)  2,49 (2τμχ)

με ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ 
κοφτό μακαρονάκι με γέμιση 
τυριών & αλλαντικών τυλιγμένα σε 
τραγανή ζύμη 

3,89 (4τμχ)  2,39 (2τμχ)

Συνοδεύονται από γλυκόξινη σως 6.49
εξαιρούνται η γαριδομακαρονάδα & η σολωμού όπως & 

τα ζυμαρικά: τορτελίνι γεμιστό, ολικής και χωρίς γλουτένη

Η προσφορά ισχύει κάθε μέρα, όλη μέρα...

Μακαρονάδα + ατομική σαλάτα

Classic club sandwich + 
ατομική σαλάτα + CocaCola

Cheeseburger + ατομική σαλάτα 

miammiamxanthi

6.49

4.49

Η προσφορά ισχύει κάθε μέρα, όλη μέρα...


