
Ορεκτικά
Appetizers

Πατάτες τηγανητές .............................................................2,80€
French fries

Σως ταχίνι ........................................................................2,50€
Taxini sauce

Σαλάτες
Salads

Χωριάτικη σαλάτα ..............................................................7,00€
Τομάτα, αγγούρι, πράσινη πιπεριά, κόκκινη πιπεριά, κρεμμύδι, ελιές, 
ρίγανη, extra Παρθένο ελαιόλαδο, ξύδι, κάπαρη, φέτα

Greek salad
Tomato, cucumber, green peppers, red peppers, onion, olives, oregano, 
extra virgin olive oil, vinegar, capers, feta cheese

Σαλάτα gold ......................................................................7,00€
Γαλλική σαλάτα, ρόκα, φιλέτο κοτόπουλο, σως σίζαρ, 
ψημένη αραβική πίτα στο φούρνο, flakes τυρί

Gold salad
French salad, rocket, chicken fillet, caesar sauce, 
baked Arabic pie in the oven, cheese flakes

Πενιρλί
Penirli

Απλό ...............................................................................4,00€
Τυρί mozzarella, κρέμα γάλακτος, αυγό

Simple
Mozzarella cheese, egg, cream

Ελληνικό ..........................................................................5,00€
Τυρί mozzarella, κρέμα γάλακτος, πράσινη πιπεριά, ελιές, τυρί φέτα, ρίγανη

Greek
Μozzarella cheese, cream, green pepper, olives, feta cheese, oregano

Με μπέικον .......................................................................5,00€
Τυρί mozzarella, κρέμα γάλακτος, αυγό, μπέικον

With bacon
Μozzarella cheese, egg, cream, bacon



Κυρίως πιάτα
Main dishes

Κεφτεδάκια με πατάτες τηγανιτές ..........................................7,00€
Meatballs with French fries 

Φαλάφελ plain ..................................................................3,50€
Αραβική πίτα με χειροποίητα τραγανά φαλάφελ, μαρούλι, 
τομάτα, πίκλες, μαϊντανό, σως ταχίνι

Falafel plain
Arabic pie with handmade crunchy falafer, lettuce, tomato, pickles, parsley, tahini sauce

Φαλάφελ special ................................................................4,00€
Αραβική πίτα χειροποίητα τραγανά φαλάφελ, μαρούλι, τομάτα, 
καραμελωμένα κρεμμύδια, πίκλες, σως ταχίνι

Falafel special
Arabic pie with handmade crunchy falafel, lettuce, tomato, caramelized onions, 
pickles, tahini sauce

Φαλάφελ gold ...................................................................4,50€
Χειροποίητα τραγανά φαλάφελ, μαρούλι, τομάτα, καραμελωμένα κρεμμύδια, 
πατάτες τηγανιτές, μελιτζάνες τηγανιτές, πίκλες, σως ταχίνι

Falafel gold
Arabic pie with handmade crispy falafel, lettuce, tomato, caramelized onion, 
french fries, fried eggplants, pickles, tahini sauce

Burger φαλάφελ plain .........................................................4,00€
Αφράτο ψωμί, χειροποίητα τραγανά φαλάφελ, μαρούλι, τομάτα, σως ταχίνι

Burger falafel plain
Βread, handmade crunchy falafel, lettuce, tomato, tahini sauce

Burger φαλάφελ special ......................................................4,50€
Αφράτο ψωμί, χειροποίητα τραγανά φαλάφελ, μαρούλι, τομάτα, 
καραμελωμένα κρεμμύδια, πίκλες, σως ταχίνι

Burger falafel special
Bread, handmade crispy falafel, tomato, lettuce, caramelized pickled onions, tahini sauce

Burger φαλάφελ gold .........................................................5,50€
Aφράτο ψωμί, χειροποίητα τραγανά φαλάφελ μαρούλι, τομάτα, καραμελωμένα 
κρεμμύδια, πατάτες τηγανίτες, μελιτζάνες τηγανιτές, πίκλες, σως ταχίνι

Burger falafel gold
Bread, handmade crispy falafel lettuce, tomato, caramelized onions, 
french fries, fried eggplants, pickles, tahini sauce



Μερίδα falafel ...................................................................6,00€
Πιάτο με πέντε χειροποίητα τραγανά φαλάφελ, δροσερή σως ταχίνι, 
φρεσκοκομμένο μαρούλι, αγγούρι, ντομάτα, μαϊντανός και κομμάτια αραβικής πίτας

Falafel portion
Dish with five handmade crunchy falafel, tahini sauce, freshly lettuce, 
cucumber, tomato, parsley and pieces of Arabic pie

ΠΙΤΣΑ
PIZZA

Μαργαρίτα ........................................................................6,00€
Φρέσκια σάλτσα τομάτας, τυρί mozzarella

Margarita
Fresh tomato sauce, mozzarella cheese

Απλή ...............................................................................6,50€
Φρέσκια σάλτσα τομάτας, τυρί mozzarella, ζαμπόν

Simple
Fresh tomato sauce, mozzarella cheese, ham

Ελληνική ..........................................................................7,00€
Φρέσκια σάλτσα τομάτας, τυρί mozzarella, τυρί φέτα, κρεμμύδι, 
ελιές, πράσινες πιπεριές, φρέσκια τομάτα

Greek
Fresh tomato sauce, mozzarella cheese, feta cheese, onion, 
olives, green peppers, fresh tomato

Σπέσιαλ ...........................................................................8,50€
Φρέσκια σάλτσα τομάτας, τυρί mozzarella, ζαμπόν, μπέικον, 
φρέσκα μανιτάρια, πράσινες πιπεριές

Special
Fresh tomato sauce, mozzarella cheese, ham, bacon, fresh mushrooms, green peppers

Chicken Motaza .................................................................8,50€
Φρέσκια σάλτσα τομάτας, τυρί mozzarella, τυρί φέτα, φιλέτο κοτόπουλο, 
φρέσκα μανιτάρια, φρέσκια τομάτα

Chicken Montaza
Fresh tomato sauce, mozzarella cheese, feta cheese, chicken fillet, 
fresh mushrooms, fresh tomato

Επιλογή extra υλικών: 0,50€
Choice of extra materials: 0,50€



Burger

Burger .............................................................................5,50€
100% μοσχαρίσιο μπιφτέκι, αυτό μάτι, μπέικον, μαρούλι, 
τομάτα, σως μουστάρδας

Burger
100% beef burger, fried egg, bacon, lettuce, tomato, mustard sauce

Cheese burger ...................................................................6,00€
100% μοσχαρίσιο μπιφτέκι, αυγό μάτι, μπέικον, μαρούλι, 
τομάτα, σως μουστάρδας, τυρί gouda

Cheese burger
100% beef burger, fried egg, bacon, lettuce, tomato, 
mustard sauce, gooda cheese

ΖΥΜΑΡΙΚΑ
Pasta

Πένες με σκορδάτη κόκκινη σάλτσα ........................................5,00€

Penne with garlic red sauce

Πένες με φιλέτο κοτόπουλο, μανιτάρια, 
κρέμα γάλακτος και μυρωδικά ..............................................7,50€

Penne with chicken fillet, mushrooms, sour cream and herbs

Club sandwich με πατάτες τηγανιτές .......................................5,00€

Club sandwich with French fries

Οι τιμές του καταλόγου μας είναι σε Ευρώ €. Our catalogue prices are in Euro €
Σε περίπτωση που παρουσιάζετε αλλεργία σε κάποιο προϊόν ή ουσία παρακαλούμε επικοινωνήστε με το προσωπικό του καταστήματος.

In case you have any allergy to an ingredient or product, please inform our staff.
Στην παρασκευή των συνταγών χρησιμοποιείται αγνό παρθένο ελαιόλαδο. 

All dishes are prepared with virgin olive oil.
Για το τηγάνισμα χρησιμοποιείται ηλιέλαιο. 

Sunflower oil is used for frying.
Το κατάστημα διαθέτει έντυπα δελτία για διατύπωση οποιασδήποτε διαμαρτυρίας.

The establishment is required by law to have printed complaint forms for use by the patrons.
Στις τιμές συμπεριλαμβάνονται όλες οι νόμιμες επιβαρύνσεις.

The prices include all legal charges.

Αγορανομικός υπεύθυνος: Μοχάμεντ Μιτουάλι
Person in charge of market inspection: Mohamed Mitouali


