
ΚΑΓΙΑΝΑΣ ‘ΣΠΕΤΣΟΦΑΙ’ 
με χωριάτικο χειροποίητο λουκάνικο, φέτα, τοματίνια κονφίτ, 

ρόκα & φρυγανισμένο ψωμί με προζύμι
- 10.5 -

ΣΤΡΑΠΑΤΣΑΔΑ ΣΥΡΙΑΝΉ 
με κολοκύθι, γραβιέρα, πατατοσαλάτα, ταμπουλέ  

και φρυγανισμένο ψωμί με προζύμι
- 9.5 -

CLUB SANDWICH 
με τυρί edam, γαλοπούλα, χοιρινή ωμοπλάτη, καπνιστό 
μπέικον, τηγανιτό αυγό, μαρούλι, τομάτα και φρέσκες 

τηγανιτές πατάτες με την φλούδα τους 
- 9.8 -

BURGER BLACK ANGUS 
με καραμελωμένα κρεμμύδια, τυρί cheddar, καπνιστό μπέικον, 
ρόκα, τομάτα, φρέσκες τηγανιτές πατάτες με την φλούδα τους 

& σάλτσα BBQ 
- 14.5 -

SANDWICH 
με σιγομαγειρεμένη Χοιρινή Πανσέτα, πίκλα κόκκινου λάχανου 
και καρότου, γραβιέρα, ρόκα, σάλτσα μουστάρδας & λαδολέμονο 

- 14.5 -

PIZZA ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 
με μοτσαρέλα, τομάτα και άρωμα βασιλικού 

- 10.5 -

PIZZA ΕΛΛΉΝΙΚΉ 
με φέτα, τομάτα, πιπεριά, φιλέτο ελιάς και ρίγανη 

- 12 -

PIZZA 360 
με μοτσαρέλα, παρμεζάνα, γαλοπούλα με άρωμα τρούφας, 

μπέικον, μορταδέλα, λιαστή τομάτα & ρόκα
- 13 -

ΠΛΑΤΏ ΤΥΡΙΏΝ & ΑΛΛΑΝΤΙΚΏΝ 
με προϊόντα από τοπικούς παραγωγούς

- 22 -

ΦΡΟΥΤΟΣΑΛΑΤΑ 
με φρέσκα φρούτα εποχής, μους γιαουρτιού, μέλι ανθέων, 

κροκάν φουντουκιού και καρυδόψιχα
- 7.5 -

ΖΕΣΤΟ ΚΕΙΚ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ 
με σάλτσα καραμέλας και παγωτό βανίλια

- 6 -
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Το κατάστημα διαθέτει έντυπα δελτία σε ειδική θήκη δίπλα στην έξοδο για την διατύπωση οποιασδήποτε διαμαρτυρίας.
Ο καταναλωτής δεν υποχρεούται να πληρώσει εάν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό στοιχείο (απόδειξη-τιμολόγιο). 

Στις τιμές συμπεριλαμβάνονται ΦΠΑ 24% Δημ. Φόρος 0,5%
Η επιχείρηση διαθέτει εφαρμόζει αρχές ασφαλείας τροφίμων HACCP σύμφωνα με τις διαδικασίες της Quality award.

Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για τυχόν αλλεργίες. 

Αγορανομικός υπεύθυνος: Αλεξανδρος Αποστολόπουλος 

OΛΈΣ ΌΙ ΤΙΜΈΣ ΈΙΝΑΙ ΣΈ ΈΥΡΩ (€)
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‘KAGIANAS SPETSOFAI’  
with homemade country style sausage, feta cheese, 

confit cherry tomatoes, arugula & toasted sourdough bread
- 10.5 -

SCRAMBLED EGGS (SYROS ISLAND RECIPE)  
with zucchini, gruyere cheese, potato-salad, 

tabbouleh and toasted sourdough bread
- 9.5 -

CLUB SANDWICH 
with edam cheese, smoked turkey, pork shoulder, 
smoked bacon, fried egg, tomato, lettuce and 

fresh fried crispy potatoes
- 9.8 -

BURGER BLACK ANGUS 
with caramelized onions, cheddar cheese, smoked bacon, 

arugula, tomato, fresh fried crispy potatoes and BBQ sauce
- 14.5 -

SANDWICH 
Slow cooked Pork Pancetta Sandwich with pickled purple 
cabbage and carrot, gruyere cheese, arugula, mustard 

and olive oil-lemon sauce
- 14.5 -

PIZZA MARGHERITA 
with mozzarella, fresh tomato and basil flavor

 - 10.5 -

GREEK PIZZA  
with Feta cheese, fresh tomato, pepper, 

pitless olives and oregano 
- 12 -

PIZZA 360 
with mozzarella, parmesan, truffle flavored turkey, 

bacon, mortadella, sun-dried tomato and arugula
- 13 -

CHEESE AND COLD CUTS PLATTER  
with products from local producers

- 22 -

FRUIT SALAD  
with fresh seasonable fruits, yoghurt mousse, 

blossom honey, hazelnut croccante and walnut kernels
- 7.5 -

HOT CHOCOLATE CAKE  
with caramel sauce and vanilla ice cream

- 6 -
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The store is obligated to have printed sheets in a special compartment near the exit for the wording of any protest.
Consumer is not obliged to pay if the notice of payment has not been received (receipt-invoice). 

Prices include Vat 24% Fep.Tax 0,5%
You are kindly requested to inform us of any allergies. 

Marketing director: Alexander Apostolopoulos

ALL PRICES ARE IN EURO (€)
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