KOT KOT SALAD
4,59 / ατομική 2,75

μαρούλι, μπουκίτσες
φρέσκο κοτόπουλο,
καπνιστό bacon, τραγανά
croutons, τριμμένη
παρμεζάνα, ΜiamΜiam
dressing

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

ποπάυ
4,29 / ατομική 2,65

ρόκα, σπανάκι, ντομάτα,
dressing με μπαλσάμικο
και μέλι

Κοτοσαλάτα
4,59 / ατομική 2,75

μαρούλι, μπουκίτσες
φρέσκο κοτόπουλο,
καλαμπόκι, καρότο,
καρύδι, τραγανά croutons,
μουσταρδομαγιονέζα

Πάξι μάξι
4,59 / ατομική 2,75

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

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

κέρδισε ένα extra

%
10 off

για όλες τις παραγγελίες που θα
παραλαμβάνονται από το κατάστημα
η προσφορά ισχύει 17:30 - 20:30

Μακαρονάδα + ατομική σαλάτα

6.49

Ελληνική
4,59 / ατομική 2,75

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

εξαιρούνται η γαριδομακαρονάδα & η σολωμού όπως &
τα ζυμαρικά: τορτελίνι γεμιστό, ολικής και χωρίς γλουτένη

Chicka boccas

η προσφορά ισχύει 17:30 - 20:30

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

ΜΕ bacon

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

ΜΕ γαλοπουλα

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

ΠΟΤΑ
αναψυκτικα
330ml 1.49 500ml 1.99

μπυρα pils hellas
330ml 2.79

Νερό
500ml 0.49 1.5 lt 0.99

μπυρα blue island
330ml 2.99

Μπύρα ζ εζα φΙΑΛΗ
330ml 2.79

μπυρα blue island

μπυρα pils hellas
ΦΙΑΛΗ
330ml 2.79

radler
330ml 3.19

pop art κρασι
λευκο/κοκκινο
750ml 11.99
πανσεληνοσ κρασι
λευκο/ροζε
750ml 14.99

μπυρα blue island

moscato d’asti
187ml 3.99

free (χωρις αλκοολ)
330ml 3.19

prosecco
350ml 6.99

Ωράριο: Καθημερινά 13:00 - 01:00

Αύγουστος 2018

Salads

quesadillas ή
fritattas ή
pastaϊφια
ΔΩΡΟ

Bruscettes
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)

σκορδοψωμο

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

ΜΕ Κοτόπουλο

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

ΜΕ ΚΙΜΑ

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

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

νοστιμεσ, Light
επιλογεσ που
ετοιμαζονται μετα απο
παραγγελια σασ

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

ΟΜΕΛΕΤΑ 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

Κοτόπουλο 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

NIKU 5,99

A la creme 4,39

φρέσκα μανιτάρια, κρέμα
γάλακτος

italian

ανοιξιατικη 4,69

cabonara 4,39

Bolognese 4,39

ΜΕ ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ

YAKISOBA TORI

σάλτσα ντομάτας,
σκορδόλαδο

καπνιστό bacon, κρέμα
γάλακτος

κατι στα γρηγορα

Classic Club
sandwich 3.79

Napolitana 3,99

Carbonara 4,39

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΛΙΧΟΥΔΙΕΣ!
ΤΙΣ ΔΟΚΙΜΑΣΕΣ;

ΑΥΘΕΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΑΠΟ
ΤΗ ΜΑΜΑ MICHAN

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

καπνιστό bacon, φρέσκο
αυγό, παρμεζάνα

ΠΑΣΤΕΛΟΝΙΑ
Η ΜΑΜΑ ΣΟΥΛΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ

Asian Cuisine

Pasta

σάλτσα ντομάτας, δάφνη,
100% μοσχαρίσιος κιμάς,
σκορδόλαδο

Amatritsiana 4,39

καπνιστό bacon, φρέσκα
μανιτάρια, κρεμμύδι,
σάλτσα ντομάτας, chilli

4 τυριά 4,89

κρέμα 4 τυριών (χωρίς
ροκφόρ), κρέμα γάλακτος

Chicken pasta 5,49

ροζ σάλτσα, κοτόπουλο,
αρλεκίνο, λευκό κρασί

βούτυρο, ρόκα, φέτα,
μπρόκολο, παρμεζάνα,
ψιλοκομμένες ντομάτες

Pesto 4,99

χειροποίητη σάλτσα pesto 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

γαριδομακα-

(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,

ρονάδα 5,99

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

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

pad thai ΓΑΡΙΔΕΣ

6,99

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

mac n cheeSE

Σολωμού 5,99

μακαρόνι, gouda, cheddar,
φέτα, παρμεζάνα

καπνιστός σολωμός,
άνηθος, κρέμα γάλακτος

2,99 4 TEM 4,99 8 TEM

mac n cheecon

pastaϊφι & Frittata

στρώσεις από καταϊφι,
σπαγγέτι, ζαμπόν, bacon,
gouda, μανιτάρια, κρέμα
γάλακτος, τηγανισμένα σε
χαμηλή φωτιά

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

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

φρέσκιες γαρίδες, σκόρδο,
μαϊντανός, βούτυρο, σάλτσα
ντομάτας

EXTRAS

pastaϊφι
κοτοπουλο 5,49

6,79

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

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€

pastaϊφι
SPECIAL 5,49

pad thai CHICKEN

fritatta
χωριατικη 4,99

spaghetti, φρέσκα
χωριάτικα αυγά, ντομάτα,
φέτα, ρίγανη

FRITATTA ΜΕ
ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ 4,99

spaghetti, φρέσκα
χωριάτικα αυγά, χωριάτικο
λουκάνικο, φέτα, πράσινη
πιπεριά

FRITATTA ΜΕ
kotoπουλΟ 5,19

spaghetti, φρέσκα
χωριάτικα αυγά,
κοτόπουλο, φέτα, αρλεκίνο

2,99 4 TEM 4,99 8 TEM

mac n cheezza

Quesadillas

μακαρόνι, cheddar, ζαμπόν,
bacon, πράσινη πιπεριά,
ρίγανη

2,99 4 TEM 4,99 8 TEM

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!

italianο

gouda, edam, ζαμπόν,
φρέσκια ντομάτα, πράσινη
πιπεριά

4,79
μπεΪΚΟΝ

gouda, edam, κομματάκια
φιλέτο κοτόπουλο, ντομάτα

4,99
ΕΛΛΗΝΙΚΗ

gouda, edam,
καπνιστό bacon, φρέσκα
μανιτάρια σωτέ

4,89

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ

gouda, edam, φέτα,
φρέσκια ντομάτα, ελιά

4,79

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

