
Salads

αναψυκτικα
330ml 1.49   500ml  1.99

νερό 
500ml  0.49  1.5 lt  0.99

Μπυρα ζ εζα φιαΛΗ 
330ml  2.79

Μπυρα pils hellas 

φιαΛΗ
330ml 2.79  

Μπυρα pils hellas
330ml 2.79  

Μπυρα blue island
330ml 2.99 

Μπυρα blue island 

radler
330ml 3.19 

Μπυρα blue island 

free (χωρις αλκοολ)
330ml 3.19 

pop art κρασι 

Λευκό/κόκκινό
750ml 11.99 

πανσεΛΗνόσ κρασι 

Λευκό/ρόζε
750ml 14.99 

moscato d’asti
187ml  3.99

prosecco
350ml 6.99

Μοτσαρέλα
ρόκα, κίτρινη μοτσαρέλα, 
ντοματίνια, dressing με 
μπαλσάμικο και μέλι  
4,29 / ατομική 2,65

bacon SaLaD 
4,59 / ατομική 2,75 
μαρούλι roman & σγουρό, 
καπνιστό bacon, τραγανά 
croutons, φρέσκια 
ντομάτα, ΜiamΜiam 
dressing

ποπαυ
4,29 / ατομική 2,65
ρόκα, σπανάκι, ντομάτα, 
dressing με μπαλσάμικο 
και μέλι  

Κοτοσαλατα 
4,59 / ατομική 2,75 
μαρούλι, μπουκίτσες 
φρέσκο κοτόπουλο, 
καλαμπόκι, καρότο, 
καρύδι, τραγανά croutons, 
μουσταρδομαγιονέζα 

παξι Μαξι 
4,59 / ατομική 2,75 
ρόκα, μαρούλι, φέτα, 
παξιμάδι, κάπαρη, λιαστή 
ντομάτα, θυμάρι,  
dressing με πάστα ελιάς 

έλληνιΚη 
4,59 / ατομική 2,75
ντομάτα, κρεμμύδι, 
αγγούρι, πιπεριές, ελιές, 
φέτα, ρίγανη, ελαιόλαδο 

KoT KoT SaLaD 
4,59 / ατομική 2,75
μαρούλι, μπουκίτσες 
φρέσκο κοτόπουλο, 
καπνιστό bacon, τραγανά 
croutons, τριμμένη 
παρμεζάνα, ΜiamΜiam 
dressing

σαλατα τησ 
ΜαΜασ σοΥλασ 
4,79 / ατομική 2,95 
ρόκα, μαρούλι, λάχανο, 
κόκκινο λάχανο, καρότο, 
καλαμπόκι, ΜiamΜiam 
dressing

σαλατα τησ 
ΜαΜασ MIcHan 
4,79 / ατομική 2,95 
πράσινο λάχανο, 
μαϊντανός, μπουκίτσες 
φρέσκο κοτόπουλο, 
ιαπωνικό dressing 

ΠΟΤΑ 

10 
κέρδισε ένα extra

%
off

για όλες τις παραγγελίες που θα 
παραλαμβάνονται από το κατάστημα

η προσφορά ισχύει 17:30 - 20:30

6.49
εξαιρούνται η γαριδομακαρονάδα & η σολωμού όπως & 

τα ζυμαρικά: τορτελίνι γεμιστό, ολικής και χωρίς γλουτένη
η προσφορά ισχύει 17:30 - 20:30

Μακαρονάδα + ατομική σαλάτα

2 quesadillas ή
fritattas ή
pastaϊφια

ΔΩΡΟ 
μια ατομική σαλάτα επιλογής σας
η προσφορά ισχύει 17:30 - 20:30

Chicka boccas
Μέ bacon
τραγανές χειροποίητες μπουκιές από 
φρέσκο κοτόπουλο, gouda, ζαμπόν, 
bacon 
4,99 (8τμχ) 2,99 (4τμχ)

Μέ γαλοποΥλα 
τραγανές χειροποίητες, μπουκιές από 
φρέσκο κοτόπουλο, gouda, γαλοπούλα 
4,99 (8τμχ) 2,99 (4τμχ)

Χειροποίητες, τραγανές μπουκιές από φρέσκο 
κοτόπουλο, τυριά & αλλαντικά. Συνδυάστε τες με σως 
BBQ ή μουσταρδομαγιονέζας (+0,49€)

Α
ύγουστος 2018

Ωραριο: ΚαθηΜέρινα 13:00 - 01:00



italianό
gouda, edam, ζαμπόν, 
φρέσκια ντομάτα, πράσινη 
πιπεριά 
4,79

ΜπεΪκόν
gouda, edam, 
καπνιστό bacon, φρέσκα 
μανιτάρια σωτέ
4,89

κότόπόυΛό
gouda, edam, κομματάκια 
φιλέτο κοτόπουλο, ντομάτα
4,99

εΛΛΗνικΗ
gouda, edam, φέτα, 
φρέσκια ντομάτα, ελιά 
4,79

Χειροποίητες πίτες που πλάθονται καθημερινά.
Ψήνονται για λίγα λεπτά ώστε να λιώσουν τα τυριά και η γέμιση της
επιλογής σας και δημιουργούν μια πεντανόστιμη λιχουδιά! 

Quesadillas

napolitana 3,99
σάλτσα ντομάτας, 
σκορδόλαδο 

italian 

cabonara 4,39
καπνιστό bacon, φρέσκο 
αυγό, παρμεζάνα

carbonara 4,39
καπνιστό bacon, κρέμα 
γάλακτος

bolognese 4,39
σάλτσα ντομάτας, δάφνη, 
100% μοσχαρίσιος κιμάς, 
σκορδόλαδο

amatritsiana 4,39
καπνιστό bacon, φρέσκα 
μανιτάρια, κρεμμύδι, 
σάλτσα ντομάτας, chilli

4 τυρια 4,89
κρέμα 4 τυριών (χωρίς 
ροκφόρ), κρέμα γάλακτος

chicken pasta 5,49
ροζ σάλτσα, κοτόπουλο, 
αρλεκίνο, λευκό κρασί

a la creme 4,39
φρέσκα μανιτάρια, κρέμα 
γάλακτος

ανόιξιατικΗ 4,69
βούτυρο, ρόκα, φέτα, 
μπρόκολο, παρμεζάνα, 
ψιλοκομμένες ντομάτες

pesto 4,99
χειροποίητη σάλτσα pes-
to βασιλικού, παρμεζάνα, 
κουκουνάρια 

miam miam 5,49
ροζ σάλτσα, καπνιστό 
bacon, ξερό κρεμμύδι, 
φρέσκα μανιτάρια

diet avero 5,49
κοτόπουλο, χρωματιστές 
πιπεριές, ελιές, φρέσκα 
μανιτάρια, φέτα, σάλτσα 
ντομάτας

piZZa 5,29
pepperone, πράσινη πιπεριά, 
σκόρδο, ξερό κρεμμύδια, 
gouda, σάλτσα ντομάτας 

viva la kota 5,49
κοτόπουλο, βούτυρο, 
παρμεζάνα, μαϊντανός, 
κρέμα γάλακτος

chickie  chiky 5,49
κοτόπουλο, φρέσκα 
μανιτάρια, κόκ. πιπεριά, 
μουστάρδα, κρέμα γάλακτος

kuku-ruku 5,49
κοτόπουλο, καπνιστό 
bacon, κρέμα τυριών, ξερό 
κρεμμύδι, κρέμα γάλακτος

pepperone 5,49
λουκάνικο pepperone, ξερό 
κρεμμύδι, φέτα, ρίγανη, 
σάλτσα ντομάτας

γαριδόΜακα-

ρόναδα 5,99
φρέσκιες γαρίδες, σκόρδο, 
μαϊντανός, βούτυρο, σάλτσα 
ντομάτας

σόΛωΜόυ 5,99
καπνιστός σολωμός, 
άνηθος, κρέμα γάλακτος

yakisoba tori 

niku 5,99
(γιακισομπά τορί νικού)
ιαπωνικά noodles, 
κοτόπουλο, καλαμπόκι, 
κρεμμύδι φρέσκο & ξερό, 
λάχανο, πράσινη πιπεριά, 
yakisoba sauce

yakisoba buta 

niku 5,99
(γιακισομπά μπουτά 
νικού)
ιαπωνικά noodles, 
φιλετάκια μοσχαρίσια, 
καρότο, λάχανο, κρεμμύδι 
φρέσκο & ξερό, μανιτάρια, 
yakisoba sauce

yakisoba yasai 
5,19
(γιακισομπά γιασαϊ)
ιαπωνικά noodles, 
κρεμμύδι ξερό & φρέσκο, 

μανιτάρια, μπρόκολο, 
λάχανο, πράσινη πιπεριά, 
soy sauce 

yakisoba akira 

ojisan 6,19
(γιακισομπά ακιρά 
ότζισαν)
ιαπωνικά noodles, 
κοτόπουλο, καρότο, 
λάχανο, φρέσκο κρεμμύδι, 
σκόρδο, chilli, pickled 
ginger, japanese sauce

haru maki 3,99
(χαρού μακί)
4 χειροποίητα ρολά με 
ψιλοκομμένα λαχανικά 
αναμεμιγμένα με κιμά, 
τυλιγμένα σε τραγανό 
φύλλο, συνοδεία με 
γλυκόξινη σάλτσα

pad thai chicken 

6,79
(παντ ταϊ με κοτόπουλο)
noodles, κοτόπουλο, αυγό, 
σκόρδο, κρεμμύδι ξερό & 
φρέσκο, λάχανο, pad thai 
sauce, peanuts

pad thai γαριδεσ 

6,99
(παντ ταϊ με γαρίδες)
noodles, γαρίδες, αυγό, 
σκόρδο, κρεμμύδι ξερό & 
φρέσκο, λάχανο, pad thai 
sauce, peanuts

Asian Cuisine
ΑΥΘΕΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΑΠΟ 
ΤΗ ΜΑΜΑ MICHAN 

pAstAϊφΙ & Frittata
paSTaϊφι 
SpEcIaL 5,49
στρώσεις από καταϊφι, 
σπαγγέτι, ζαμπόν, bacon, 
gouda, μανιτάρια, κρέμα 
γάλακτος, τηγανισμένα σε 
χαμηλή φωτιά 

paSTaϊφι 
ΚοτοποΥλο 5,49
στρώσεις από καταϊφι, 
σπαγγέτι, κοτόπουλο, 
bacon, gouda, κρέμα 
γάλακτος, κρέμα τυριών, 
αρλεκίνο, τηγανισμένα σε 
χαμηλή φωτιά 

frITaTTa 
χΩριατιΚη 4,99
spaghetti, φρέσκα 
χωριάτικα αυγά, ντομάτα, 
φέτα, ρίγανη

frITaTTa Μέ 
λοΥΚανιΚο 4,99
spaghetti, φρέσκα 
χωριάτικα αυγά, χωριάτικο 
λουκάνικο, φέτα, πράσινη 
πιπεριά

frITaTTa Μέ 
KoToποΥλο 5,19
spaghetti, φρέσκα 
χωριάτικα αυγά, 
κοτόπουλο, φέτα, αρλεκίνο

Mac n cheese
Χειροποίητες τραγανές  μπάλες από κοφτό μακαρονάκι,  
 τυριά και άλλα υλικά.

mac n cheese
μακαρόνι, gouda, cheddar, 
φέτα, παρμεζάνα

2,99 4 TEM   4,99 8 TEM 

Mac n cheecon
μακαρόνι, gouda, cheddar, 
φέτα, bacon

2,99 4 TEM   4,99 8 TEM 

mac n cheeZZa
μακαρόνι, cheddar, ζαμπόν, 
bacon, πράσινη πιπεριά, 
ρίγανη

2,99 4 TEM   4,99 8 TEM 

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 +0,99€, 
Μερίδα ψωμί + 0.49€ - Μερίδα παρμεζάνα + 0.49€ - Μερίδα sauce + 0.49€

Μέ ΚοτοποΥλο 
κοφτό μακαρονάκι με 
γέμιση κοτόπουλο & 
πιπεριές τυλιγμένα σε 
τραγανό φύλλο 
4,29 (4τμχ)  2,65 (2τμχ)

Μέ ΚιΜα 
κοφτό μακαρονάκι με 
γέμιση κιμά & φέτα 
τυλιγμένα σε τραγανό 
φύλλο 
4,29 (4τμχ)  2,65 (2τμχ)

Μέ αλλαντιΚα 
κοφτό μακαρονάκι 
με γέμιση τυριών & 
αλλαντικών, τυλιγμένα σε 
τραγανό φύλλο 
4,29 (4τμχ)  2,65 (2τμχ)

ΠΑΣΤΕΛΟΝΙΑ 
Η ΜΑΜΑ ΣΟΥΛΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ 
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΛΙΧΟΥΔΙΕΣ! 
ΤΙΣ ΔΟΚΙΜΑΣΕΣ;

σολΩΜοΥ
τραγανές φέτες ψωμιού αλειμμένες
με philadelphia, σολωμό, άνηθο, κάπαρη 
& λεμόνι 
3,49 (2τμχ)

αl pesto
τραγανές φέτες ψωμιού 
με pesto, παρμεζάνα, ντοματίνια & 
κουκουνάρι
2,89 (2τμχ)

χωριατικεσ
τραγανές φέτες ψωμιού 
με ελαιόλαδο, φέτα, ντοματίνια, ελιές, 
ρίγανη
2,49 (2τμχ)

σκόρδόψωΜό
τραγανές φέτες ψωμιού με ελαιόλαδο, 
σκόρδο και ρίγανη
1,99 (6τ) 2,99 (10τ)

Bruscettes

ΚΑΤΙ ΣΤΑ ΓΡΗΓΟΡΑ

cLaSSIc cLub 
SanDwIcH 3.79
ψωμί, gouda, ζαμπόν, 
bacon, ντομάτα, μαρούλι, 
μαγιονέζα, πατάτες 

cHIcKEn cLub 
SanDwIcH 4.79
ψωμί, φιλέτο κοτόπουλο, 
gouda, ντομάτα, μαρούλι, 
sauce μουστάρδας, πατάτες 

wESTErn bbQ 
HoT Dog 2.99
2 λουκάνικα 
Φρανκφούρτης, καπνιστό 
μπεϊκον, κρεμμύδι, σως 
BBQ 

SMoKy 
HoT Dog 2.99
καπνιστό χωριάτικο 
λουκάνικο, cheddar, 
καπνιστό μπεϊκον, κέτσαπ, 
μουστάρδα

frIES 1.49 / Xl 2.59
πατάτες τηγανιτές 

οΜέλέτα 3.29
ciabatta, bacon, ομελέτα 
από 2 χωριάτικα αυγά 
(ετοιμάζεται την ώρα που 
την παραγγέλνετε), φέτα, 
ντομάτα, μαγιονέζα 

cHIcKEn royaL 
3.29
ciabatta, gouda, chicka 
boccas bacon, σως BBQ 

ΚοτοποΥλο 3.29
λευκή μπαγκέτα, gouda, 
ντομάτα, κοτόπουλο φιλέτο 
ανακατεμένο με 
μουσταρδομαγιονέζα 

vEggIE wrap 3.29
XL τορτίγια, κεφτεδάκια 
από πατάτα, καλαμπόκι, 
ντομάτα, μαρούλι, 
λάχανο, σως γιαουρτιού

cHIcKo wrap 3.29
XL τορτίγια, μαριναρισμένο 
κοτόπουλο, gouda, ντομάτα, 
μαρούλι, λάχανο, σως 
γιαουρτιού

Pasta

Συνδυάστε με σως της επιλογής σας (+0,49€)

Spaghetti, Linguine, Penne, 
Fusilli, Tortellini με τυριά
 (+1.49€ έξτρα χρέωση 
μόνο για τα tortellini). 
Ζυμαρικά ολικής (+0.99€) & 
χωρίς γλουτένη (+1.49€)
 Όλες οι μακαρονάδες μας 
είναι μεγέθους XL

ΝΟΣΤΙΜΕΣ, LIgHt 
ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΟΥ 
ΕΤΟΙΜΑζΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΣ


