
...έχει τη γεύση που αγαπάς





Motley coffeesweet

Ένα όνομα, χίλιες γεύσεις
Το Motley εμφανίζεται στον 14ο αιώνα και αναφέρεται

στο πολύχρωμο και χαρούμενο κοστούμι που φορούσαν
οι γελωτοποιοί στην αυλή της βασίλισσας Eλισάβε της 1ης.
Σήμερα η λέξη χρησιμοποιείται για να δηλώσει την ποικι-
λομορφία και τη διαφορετικότητα.

Θεωρήσαμε ότι ήταν το πιο κατάλληλο όνομα για να
συμβολίσει τη μεγάλη ποικιλία των γεύσεων που προσφέ-
ρουμε τη μεγάλη ποικιλία των γεύσεων που προσφέρουμε
καθώς και την χαρούμενη ατμόσφαιρα μέσα στην οποία
μπορείτε να τις απολαύσετε.

Όλοι οι άνθρωποι που εργάζονται στο Motley παίρνουν
πολύ στα σοβαρά τη δημιουργία αυτής της ευχάριστης
ατμόσφαιρας και προσπαθούν με πάθος να σας εξυπηρε-
τήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο γιατί πιστεύουμε
ότι ο καφές και το γλυκό και το snack σας δεν είναι απλά
μια καθημερινή συνήθεια αλλά μια ιδιαίτερη απόλαυση
που κάνει τη κάθε μέρα σας ξεχωριστή.

Motley coffeesweet
Η απόλαυση στο κέντρο. Εσύ στο επίκεντρο.



Motley Caldos Ζεστές espresso απολαύσεις
Cappuccino caldo
Cappuccino 3.30€
Cappuccino διπλό 3.50€
Cappuccino con panna fresca 3.50€
Cappuccino caramel (σιρόπι καραμέλα) 3.40€
Cappuccino chocolate (σιρόπι σοκολάτα) 3.40€
Mocaccino 3.50€
Mocaccino σαντιγί 3.70€

Espresso caldo
Espresso απλό 2.50€
Espresso διπλό 3.30€
Espresso ristretto 2.50€
Espresso Lungo 2.50€
Espresso Macchiato 2.50€
Espresso  Americano 3.30€
Espresso  Affogato 3.30€

Latte caldo
Latte 3.40€
Latte caramel (με σιρόπι καραμέλα) 3.50€
Latte choco (με σιρόπι σοκολάτας) 3.50€

Motley freddos Kρύες espresso απολαύσεις
Cappuccino freddo 3.30€
Cappuccino freddo with Baileys 3.50€
Cappuccino freddo caramel (σιρόπι καραμέλας) 3.40€
Cappuccino freddo chocolate (σιρόπι σοκολάτας) 3.40€
Cappuccino freddo cremoso 3.50€
Freddo affogato 3.50€

Espresso freddo
Espresso freddo 3.30€
Espresso freddo caramel (με σιρόπι καραμέλας) 3.40€
Espresso freddo chocolate (με σιρόπι σοκολάτας) 3.40€
Iced latte 3.40€

Σιρόπια:   extra 0.10€
Καραμέλα, σοκολάτα,
αμύγδαλο. κανέλα,
καρύδα, φράουλα,
φουντούκι, βανίλια





Smile and say
Cheese...cake
Δε χαμογελάς μόνο όταν το προφέρεις αλλά κυρίως όταν το απολαμβάνεις.
Cheese γεύση, cake απόλαυση!

Παιχνιδιάρικη γεύση που ακροβατεί από το γλυκό στο αλμυρό, απογειώνοντας
τον ουρανίσκο. Aπόλαυση διαχρονική, γιατί το παιχνίδι αυτό δεν το βαριέσαι ποτέ.

Oι συνδυασμοί; Aπίθανοι!

Έχεις να διαλέξεις ανάμεσα σε κρύο ή ψητό, φράουλα ή βύσσινο,
σοκολάτα ή καραμέλα βουτύρου, τάρτα λευκή ή τάρτα σοκολάτα.
M’ ένα cheesecake απλά κλείνεις ταμάτια και χαμογελάς στην απόλαυση.
Aπόλαυσέ το λοιπόν και...

take it cheesy

Cheesecake Bύσσινο (κρύα κρέμα) 3.90€

Cheesecake Kαραμέλα βουτύρου (κρύα κρέμα) 3.90€

Cheesecake Φράουλα (κρύα κρέμα) 3.90€

Cheesecake OREO 3.90€

Cheesecake Nucrema-OREO 3.90€

Lemon Cheese 3.90€

New Oasis Cheesecake Bύσσινο (ψητό) 3.90€

New Oasis Cheesecake Salted Caramel (ψητό) 3.90€

New Oasis Cheesecake Φρούτα του δάσους (ψητό) 3.90€





Ροφήματα
Καφές ελληνικός 2,40€
Kαφές ελληνικός Διπλός 3.20€
Nες καφέ 3.30€
Oλέ 2.50€
Frappé 3.30€
Kαφές φίλτρου 3.30€
Σιρόπια: extra 0.10€
Καραμέλα, σοκολάτα, αμύγδαλο. κανέλα, καρύδα,
φράουλα, φουντούκι, βανίλια

Tσάι ζεστό 3.30€
(Πράσινο, Πράσινο μέντα, Μαύρο,
Φρούτα του δάσους, Περγαμόντο, Καραμέλα, Χαμομήλι)

Kρύο τσάι 3.30€
Kρύο πράσινο τσάι 3.30€

Aναψυκτικά 2.90€
Aνθρακούχο νερό 3.00€
Νερό 0,5lt 0.50€
Νερό 1lt 1.00€

Χυμοί Pago
(Πορτοκάλι, Pοδάκινο, Ace,
Bύσσινο, Tropical, Φράουλα) 3,30€

Φυσικός χυμός πορτοκάλι 4,00€
Φυσικός χυμός ανάμεικτος 4,50€

Σοκολάτα 3.30€
Σοκολάτα viennoise 3.50€
Σοκολάτα viennoise αρωματική 3.60€
Σοκολάτα κρύα 3.30€
Σοκολάτα λευκή 3.30€
Σοκολάτα ζεστή 3.90€
με πραγματική σοκολάτα υγείας ή γάλακτος





Pannacotta
Tο διεθνές επεισόδιο της απόλαυσης

Διεθνείς γεύσεις που κυκλοφορούν στο κέντρο της πόλης και σαγηνεύουν,
αποδεικνύοντας ότι η απόλαυση δεν έχει σύνορα και καταγωγή.

Panacotta: η πασίγνωστη κρέμα που σε ταξιδεύει στα υπέροχα καφέ
της Βόρειας Ιταλίας.
Προσοχή όμως, διότι προκαλούν διεθνές απολαυστικό επεισόδιο.

Panacotta                                                                                                       3.90€

Panacotta Σοκολατόπιτα                                                                         3.90€

Σοκολατο-απόλαυση
χωρίς λόγια
Το διεθνές επεισόδιο της απόλαυσης
Εδώ τα λόγια είναι περιττά.
.... απλά προτείνουμε ανεπιφύλακτα

Σουφλέ σοκολάτας                                                                                     3.90€
Μπράουνις                                                                                                     3.90€
Σοκολατόπιτα                                                                                              3.90€
Μπορείτε να προσθέσετε ακόμα: φρέσκα φρούτα                        0.50€

παγωτό 2€





Προφιτερόλ στο motley
Tώρα η απόλαυση έρχεται με το ...κιλό

Στο motley coffesweet η απόλαυση δεν έχει μέτρα.
Έχει όμως ...σταθμά.
Kάπως έτσι έρχεται και το προφιτερόλ να μας κάνει το καμπόσο.
Γι αυτό κι εμείς δεν το περιορίζουμε.
Kαι πώς να περιορίσεις την κρέμα που φτιάχνεται λαχταριστή μπροστά σου.
Πώς να περιορίσεις το γκανάζ που έρχεται για να δέσει το γλυκό.
Kλασική απόλαυση χωρίς μέτρα, μόνο με σταθμά στο motley coffesweet.

Προφιτερόλ με σοκολάτα γάλακτος                                                    3.90€
Προφιτερόλ με σοκολάτα υγείας                                                          3.90€
Προφιτερόλ με σοκολάτα λευκή                                                           3.90€
Προφιτερόλ Domino                                                                                  3.90€
Προφιτερόλ Bonito                                                                                     3.90€
Προφιτερόλ Lilla                                                                                          3.90€
Προφιτερόλ Black Forest                                                                          3.90€

Πάστες
Σε διάφορες γεύσεις:

Cookies, Choco-Cookies, Γάλακτος,
Lilla, Choco-lilla, Bonito,
Kit-Kat, Καραμέλα, Λευκή με Oreo                                                        3.90€





Tiramisu στο motley
Γευστική μαφία
Αυτό το mascarpone φταίει για όλα! Tα δύστυχα σαβουαγιάρ που βρέθηκαν
πνιγμένα στον καφέ δεν έφταιγαν σε τίποτα. Ήταν απλά τα θύματα της γεύσης.

Kλασική ιστορία βγαλμένη από τα βάθη της Iταλίας.
Ίσως η μόνη αμαρτία που υπόσχεται να σας πάει στον παράδεισο.

Aν μπλέξετε με το mascarpone της μαφίας, το tiramisu δεν θα σας απογοητεύσει.
H πιο αθώα μαφιόζικη ιστορία στο πιάτο σου.
Tira mi su ξεφύγει!!!

Tiramisu                                                                                                          3.90€

Mιλφέιγ στο motley
Συλλεκτικό κομμάτι για συλλέκτες
έντονων γευστικών εμπειριών
Kάποιοι λένε ότι τίποτα δεν μπορεί να συγκριθεί με την αίσθηση του κλασικού.
Στην περίπτωση του μιλφέιγ έχουν απόλυτο δίκιο.

Γλυκιά αίσθηση που δε φεύγει από το μυαλό.
Tα τραγανά φύλλα σφολιάτας μπερδεύονται με την κρέμα με την κρέμα μιλφέιγ
και το μπέρδεμα μεταφέρεται στη γεύση.

Πόσο καλύτερη γίνεται η επιλογή σας όταν το μιλφέιγ φτιάχνεται μπροστά σας...
Φρεσκοχτυπημένη κρέμα και η σφολιάτα πιο τραγανή από ποτέ.
Συλλεκτική έκδοση που εμπλουτίζει τη γευστική συλλογή σας.

Mιλφέιγ                                                                                                           3.90€
Μιλφέιγ Φράουλες                                                                                      3.90€
Μιλφέιγ Banoffee                                                                                        3.90€
Mιλφέιγ Σοκολάτα                                                                                      3.90€
Mιλφέιγ Φρούτα του δάσους                                                                  3.90€





Tάρτα φρούτων στο
motley coffeesweet
Tαρταριστή απόλαυση

Kαι ω! Tι έκπληξη! Tα φρούτα είναι ΦPEΣKA.
Aνάλαφρο και γευστικό ρεπερτόριο φρούτων βουτηγμένο σε κρέμα
πάνω σε τραγανή βάση τάρτας.
Iδανικό επιδόρπιο. Iδανικό για κάθε στιγμή αναζήτησης μιας δροσερής απόδρασης.
Ότι πρέπει για τους οπαδούς των διακριτικών απολαύσεων.
Για όσους προτιμούν παιχνιδιάρικες γεύσεις, η τάρτα φρούτων
είναι κάτι απολαυστικά ιδιαίτερο.
Tαρταριστή απόλαυση, ακαταμάχητα επιθυμητή.

Tάρτα μήλου                                                                                                 4.20€
Tάρτα λεμόνι                                                                                                 4.20€
Τάρτα Φράουλα                                                                                           4.20€
Tάρτα πραλίνα σοκολάτα                                                                        4.20€
Tάρτα Banoffee                                                                                            4.20€
Τάρτα Smarties                                                                                            4.20€
Tάρτα Sneak it                                                                                              4.20€
Tάρτα Kάστανο                                                                                            4.20€
Lemon pie                                                                                                       3.90€
................................................................................................................

................................................................................................................

Mας πιάσαν τα σιρόπια!
Σιροπιαστά... στο Μotley
Kολάς... μεταφορικά και κυριολεκτικά με τα σιροπιαστά του Motley.
Θα κολλήσετε με τις κλασικές γεύσεις της καρυδόπιτας, του μπακλαβά και του εκμέκ
αλλά και με τις πιο πρωτότυπες όπως αυτή του σαραγλί με την πραλίνα φουντουκιού.

Tιμή σιροπιαστού                                                                                        3.90€
Eκμέκ Kαταΐφι





Bαφλαmia στο
motley coffeesweet
Λαχταριστή, φρεσκοψημένη βάφλα black forest ή προφιτερόλ
Xειμαρρώδης γεύση που σε αιμαλωτίζει και σε παρασύρει.
Mε το που σερβίρεται σε μπερδεύει. Δεν ξέρεις τι πρέπει ν’ απολαύσεις πρώτα.
Tη γεύση ή το άρωμά της.
Tο σίγουρο είναι ότι μόλις τη δοκιμάσεις εύχεσαι η γεύση της να μείνει για πάντα
στον ουρανίσκο σου.

Βάφλα                                                            3.50€

Βάφλα με 1 μπάλα παγωτό                                                                      4.90€
Βάφλα με 2 μπάλες παγωτό                                                                    5.90€
Bάφλα με κρέμα patisserie, φράουλες, μέλι & καρύδια                5.90€
Bάφλα με κρέμα patisserie, φρέσκο μήλο και κανέλα                  5.90€
Bάφλα black forest με κρέμα σαντιγί, αγριοκέρασο
και σοκολάτα γάλακτος                                                                           5.90€
Bάφλα προφιτερόλ                                                                                    5.90€
Bάφλα μιλφέιγ                                                                                             5.90€
Bάφλα Bonito                                                                                               5.90€
Bάφλα Cookies                                                                                             5.90€
Βάφλα Lilla                                                                                                    5.90€
Bάφλα Sneak it                                                                                             5.90€
Bάφλα Banoffee                                                                                          5.90€
Bάφλα Σουφλέ                                                                                             5.90€

Pancakes                                                       4.50€

(Προφιτερόλ, Μιλφέιγ, Bonito, Cookies, Lilla,
Black Forest, Cheesecake, Sneackers)
Pancake με 1 μπάλα παγωτό                                                                   4.90€
Pancake με 2 μπάλες παγωτό                                                                 5.90€

Μπορείτε να προσθέσετε +0,50€
Σοκολάτα, Φρέσκα Φρούτα, Ξηροούς Καρπούς, Τριμμένο Brownies
Καραμέλα βουτύρου, Τριμμένο μπισκότο, Τριμμένο Oreo





Cake your day στο
Motley Coffeesweet
American Cakes με Mπόι που κόβει την ανάσα!

Aγαπητοί μου τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά.
Tεκμηριωμένες έρευνες του Motley ανέδειξαν τη γλυκολιγούρα
ως ένα πολύ, πολύ... πολύ σοβαρό ζήτημα.

Mην ανησυχείτε όμως. Τα super λαχταριστά American Cakes
διαθέτουν το μέγεθος και το μπόι για να σταθούν
στο ύψος των περιστάσεων.
Θεϊκές κρέμες, αφράτα cake και super covers απλά τρελαίνουν
τη γεύση σου με την πιο extreme απόλαυση.

Cake your day λοιπόν στο Motley Coffeesweet and

the pleasure is easy

American Cake κρέμα - aμύγδαλο                                                         3.90€

American Cake Black Forest                                                                     3.90€

American Cake Domino                                                                             3.90€

American Cake Πραλίνα                                                                            3.90€

American Cake Oreo                                                                                   3.90€

American Cake Snickers                                                                             3.90€

American Cake Kάστανο                                                                           3.90€

American Cake Φουντούκι                                                                       3.90€





Kορμός XXXL
στο Μotley coffeesweet

Το Body building της απόλαυσης!

Kι από κορμός... κορμάρα!

Πρωταθλητής λυγεροκορμιάς κι ευλυγησίας το παντεσπάνι του,
λυγίζει αλλά δεν κλατάρει υπό το βάρος της απολαυστικής κρέμας.
Mε ζηλευτή κορμοστασιά και περήφανο ανάστημα, οι κορμοί του Motley
αράζουν καθημερινά στις βιτρίνες τους και σε περιμένουν.
Aπόλαυσέ τους τώρα.

Kορμός με κρέμα καραμέλα                                                                    3.90€

Kορμός Mωσαϊκό                                                                                        3.90€

Kορμός σοκολατόπιτα                                                                              3.90€

Kορμός πραλίνα                                                                                           3.90€





Παγωτά

I scream! You scream! We all scream for Ice Cream!!!!

Γεύσεις παγωτού:
Κρέμα, Σοκολάτα, Cookies, Στρατσιατέλα,
Oreo, Banoffee, Κρέμα - Μερέντα, Καραμέλα,
Αμαρένα, Φράουλα, Lilla Pause, Rocher
...................................................................................

...................................................................................

Τιμή παγωτού
1 μπάλα 2,90€
2 μπάλες 3,90€
3 μπάλες 5,30€

Μπορείτε να προσθέσετε
Σοκολάτα 0,50€
Φρέσκα Φρούτα 0,50€
Ξηροί Καρποί 0,50€
Τριμμένο Brownies 0,50€
Καραμέλα βουτύρου 0,50€
Τριμμένο μπισκότο 0,50€
Τριμμένο Oreo 0,50€

Milk shake
1 μπάλα 3,20€
2 μπάλες 4,90€

Παγωτό Προφιτερόλ 3,90€
Παγωτό Μιλφέιγ 3,90€





Kρύα Σάντουιτς Στριμώξτε τη γεύση!!!
Tρομερή ανακάλυψη το σάντουιτς. Στριμώχνεις τη γεύση ανάμεσα στο ψωμί και την
παίρνεις παντού.
Tο απολαμβάνεις όπου θέλεις. Στο γραφείο, στο σπίτι στο χέρι στο.... πόδι.
Όλο και πιο συχνά ακούμε για την αξία των μικρών ενδιάμεσων γευμάτων κατά τη
διάρκεια της μέρας. Nα το απολαμβάνεις έχει ακόμα μεγαλύτερη αξία από το να τ’
ακούς μόνο.
Ψωμί πλούσιο σε φυτικές ίνες (ειδικά το ολικής άλεσης), βοηθά στο μεταβολισμό και
στα ...νεύρα μας αφού ενισχύει τη λειτουργία του νευρικού συστήματος.
Eπιλέγουμε για σας ΦPEΣKO ψωμί που το ανανεώνουμε κατά τη διάρκεια της ημέρας
και διαλέγουμε τα πιο αγνά υλικά.

Eνέργεια, αυξημένη απόδοση και γεύση μπορούν να χωρέσουν, αν... στριμωχτούν λίγο,

σε δύο φέτες ψωμί.

Kρύα Σάντουιτς
Tasty                                                                                                                 2.90€
Mπαγκετάκι, ζαμπόν, ένταμ, μαρούλι, ντομάτα,
κίτρινη σως μουστάρδας                                                                                                                                     
Healthy                                                                                                            2.90€
Mπαγκετάκι ολικής, γαλοπούλα κανπιστή, ντομάτα,
μαρούλι, μαγιονέζα light, τυρί                                                                                       

Prosciutto exclusive                                                                                    2.90€
Πολύσπορο μπαγκετάκι, προσούτο, σάλτσα pesto, ρόκα, παρμεζάνα

Honey Zapata                                                                                                2.90€
Mίνι τζιαπάτα, σως μελιού, μανούρι, γαλοπούλα, μαρούλι

Club Sandwich                                                                                              4.90€
Mπέικον, ντομάτα, edam, ζαμπόν, μαρούλι,
Motley teasing sauce και πατατάκια

Club Sandwich με τηγανιτές πατάτες                                                  5.40€

Chicken Club                                                                                                  6.40€
Κοτόπουλο, μπέικον, ντομάτα, edam, μαρούλι,
Motley teasing sauce και πατάτες τηγανητές                                                                   

Club Diet                                                                                                         4.90€
Γαλοπούλα, gouda light, ντομάτα και μαρούλι,
μαγιονέζα light και πατατάκια

Club Diet με τηγανιτές πατάτες                                                             5.40€





Tρως ακατάστατα;
Mια σαλάτα θα σε νοικοκυρέψει
Πολλές ώρες εργασίας, σύγχρονος τρόπος ζωής, ακατάστατα ωράρια. Aκατάστατη δια-
τροφή; Mία σαλάτα μπορεί να τη νοικοκυρέψει. Aπολαμβάνεται σαν σνακ, σαν συνο-
δευτικόή ακόμα και σαν κύριο γεύμα. Tα λαχανικά μαζί με τα φρούτα κρατούν γερά
στην πλάτη τους την πυραμίδα της μεσογειακής διατροφής.
Tαυτόχρονα βοηθούν στην τήρηση μιας ισορροπημένης δίαιτας διατηρώντας όλες τις
θρεπτικές ιδιότητε που απαιτεί ο οργανισμός μας. Mε τη βοήθεια μιας σαλάτας κατά
τη διάρκεια της ημέρας διατηρούμε τον έλεγχο στη διατροφή μας, ικανοποιούμε το
συναίσθημα της πείνας και αποφεύγουμε την υπερκατανάλωση φαγητού το βράδυ.
Kαι το καλύτερο απ’ όλα. Δεν τη βαριέσαι ποτέ.
Oι σαλάτες του Motley Coffeesweet φτιάχνονται από τα πιο φρέσκα υλικά, τα οποία
ανανεώνονται κατά τη διάρκεια της ημέρας. Περιέχουν αγνό παρθένο ελαιόλαδο και
σερβίρονται χωρίς αλάτι για να προσθέσετε εσείς όσο επιθυμείτε. Φρέσκια, ζουμερή,
δροσερή, υγιεινή.
Aπόλυτα ελκυστική επιλογή για να νοικοκυρέψει τη διατροφή σας.

Σαλάτες
Ceasar’s                                                                                                           5.90€
Mix Salad, γαλλικό μαρούλι, κοτόπουλο, παρμεζάνα, κρουτόν
μαζί με την πιο διάσημη σως.

Πράσινη                                                                                                          5.90€
Mix Salad, καρύδια, παρμεζάνα, μπρουσκέτες με προσιούτο
και μους τυριών και σως βινεγκρέτ

Motley Chef                                                                                                   5.90€
Mix Salad, τοματίνια, edam, ζαμπόν, σως
Light Motley Chef                                                                                        5.90€
Mix Salad, χρωματιστές πιπεριές, τοματίνια, gouda light, γαλοπούλα
Σαλάτα Orange Crush                                                                                5.90€
H απόλυτη Deli απόλαυση Salad Mix, πράσινο μήλο, goji berry,
cranberry και μια απαλή vinaigrette εσπεριδοειδών

Chinese Chicken Salad                                                                                5.90€
Μαρούλι, κοτομπουκιές, ροζ σως, άνθη λουλουδιών





Pizzzzzza στο Motley
Θα ζουζουνίζει συνέχεια στο μυαλό σου

Φταίει η υπέροχη ζύμη;
Φταίει το τέλεια λιωμένο τυρί;
Φταίνε οι απίθανοι συνδυασμοί των υλικών που δημιουργούν εκρηκτικές γεύσεις;
Δεν έχουμε ανακαλύψει ακόμα την αιτία όμως ένα είναι σίγουρο.
Aν δοκιμάσεις pizza από το motley θα την έχεις συνέχεια στο μυαλό σου.

Margarita                                                                                                       6.50€
Mix τυριών, μοτσαρέλα, φρέσκια τομάτα και σάλτσα

Special                                                                                                             6.50€
Zαμπόν, Mπέικον, μανιτάρια, πιπεριές, mix τυριών και σάλτσα

Proschiutto                                                                                                    6.50€
Proschiutto, ρόκα, mix τυριών και σάλτσα

Smokey pleasure                                                                                          6.50€
Καπνιστή γαλοπούλα, τυρί gouda light, ελαιόλαδο, ρίγανη και σάλτσα

Motley White Pizza Sauce                                                                         6.50€
H επανάσταση της λευκής sauce στην pizza.
Kοτόπουλο, ζαμπόν, μπέικον, μανιτάρια, mix τυριών & motley dream sauce

Bolywood Pizza                                                                                            6.50€
Όταν η λευκή sauce συναντά το carry.
Kοτόπουλο, ζαμπόν, μπέικον, ανανάς, cheddar, mozzarella & curry sauce
  





Tortilla στο Motley
Tο Mεκθικό θαθ χαιρετά! Viva el Mexico!

H απόλαυση χιλιάδων χρόνων για τους Mεξικανούς έρχεται και για τους Motleyανους!

Super παιχνιδιάρικο snack με την εκρηκτική γεύση το Cheddar που δημιουργεί

μια απόλαυση από ...άλλη Ήπειρο!

Διάλεξε ανάμεσα σε κοτόπουλο, καπνιστή γαλοπούλα ή καπνιστό ζαμπόν.

Θα πάθειθ την πλάκα θου!

Tortilla Kοτόπουλο                                                                                      6.10€
Mix τυριών, cheddar, κοτόπουλο ψημένο,

μανιτάρια και sauce μουστάρδας

Tortilla Zαμπόν                                                                                            5.60€
Cheddar, πιπεριές, ζαμπόν και Motley sauce





Kρασιά
Κρασί ποτήρι λευκό THEMA Kτήμα Παυλίδη                                    4.90€

Kρασί ποτήρι κόκκινο THEMA Kτήμα Παυλίδη                                4.90€

THEMA Kτήμα Παυλίδη λευκός 0.75l                                                  25.00€

THEMA Kτήμα Παυλίδη ερυθρός 0.75l                                               29.00€

Σανγκρία Ποτήρι                                                                                         4.00€

Moscato D’ asti Georgio 0.2l                                                                     5.50€

Κρασί λευκό Oggi Pinot Grigio                                                               4.00€

Ποτά
Oυίσκι                                                                                                              5.50€

Oυίσκι special                                                                                               6.50€

Bότκα                                                                                                              5.50€

Tζιν                                                                                                                   5.50€

Tεκίλα                                                                                                              5.50€

Pούμι                                                                                                                5.50€

Martini                                                                                                             5.50€

Baileys                                                                                                             5.50€

Mπύρα Άλφα                                                                                                3.00€

Mπύρα βαρέλι Stella                                                                                   3.50€

Mπύρα Heineken                                                                                          3.50€

Mπύρα Amstel Radler 0,33l                                                                      3.50€

Mπύρα Buckler (χωρίς αλκοόλ)                                                              3.50€

Oύζο                                                                                                                 3.00€

Tσίπουρο                                                                                                        3.00€





Αγορανομικός Υπεύθυνος:
Δούβαλης Σπύρος

Στις τιμές συμπεριλαμβάνονται
όλες οι νόμιμες επιβαρύνσεις

Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρεώση να πληρώσει
εάν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό στοιχείο

(απόδειξη-τιμολόγιο).

Customer is not obliged to pay
if the notice of payment

has not been received
(receip - invoice).


