ΜΕΝΟΥ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ / SANDWICH MENU
ΨΩΜΙ / BREAD
Φέτες ψωμιού: σταρένιο, πιτυρούχο,
ολικής αλέσεως, ρουστικάνο,
βρώμης, chia /
Sliced bread: wheat, bran enriched,
whole-wheat, rusticano, oats, chia bread

Φραντζολάκι αμερικάνικου τύπου /
American type bun

Μικρό φραντζολάκι: κλασικό,
πολύσπορο, πολύσπορο
με επικάλυψη σπόρων /
Small bun: classic, multi-seed, seeded
multi-seed

Πίτα κυπριακή, ελληνική, αραβική /
Pita bread: cypriot, greek, arabic

Φραντζολάκι: κλασικό, πολύσπορο,
πολύσπορο με επικάλυψη σπόρων,
ολικής αλέσεως /
Bun: classic, multi-seed, seeded
multi-seed, whole-wheat

Τσιαπάτα: κλασική, ολικής αλέσεως,
πολύσπορη /
Ciabatta: classic, whole-wheat, multigrain

Μπαγκέτα: κλασική, πολύσπορη /
Baguette: classic, multi-seed

Πίτα τορτίγια: κλασική, ολικής αλέσεως /
Tortilla pita: classic, whole-wheat

Τριάρα με σησάμι ή χωρίς /
Triara bun with or without sesame

ΥΛΙΚA / TOPPINGS
Καλαμπόκι / Sweetcorn
Πίκλα / Pickle
Μανιτάρια / Mushrooms
Μαύρες σταφίδες / Black raisins
Ελιές μαύρες / Black olives
Πιπεριά πράσινη / Green bell pepper
Λιαστές ντομάτες / Sun-dried tomatoes
Αυγό σε αλατόνερο / Egg in brine

Καβουροπόδαρα / Crabsticks
Τόνος / Tuna
Σολομός καπνιστός / Smoked salmon
Τυρί ένταμ / Edam cheese
Κρεμώδες τυρί / Cream cheese
Τυρί χαμηλό σε λιπαρά / Low fat cheese
Χαλλούμι / Halloumi cheese
Φέτα / Feta cheese

Σαλάμι καπνιστό / Smoked salami
Ζαμπόν / Ham
Πεπερόνι / Pepperoni
Γαλοπούλα / Turkey
Λουκάνικο / Sausage
Λουκάνικο χωριάτικο / Traditional sausage
Λούντζα / Lountza
Μπέικον / Bacon
Σαλάμι αέρος / Salami
Ρόστο χοιρινό / Roasted pork
Κοτόπουλο / Chicken
Γύρος κοτόπουλο / Chicken gyros

Ρωσική σαλάτα / Russian salad
Τζατζίκι / Tzatziki
Τυροκαυτερή / Spicy cheese spread
(Tirokafteri)

ΒAΣΗ / BASE

ΣΩΣ / SAUCES

Βούτυρο ανάλατο / Unsalted butter
Αγγουράκι / Cucumber
Αγγουράκι τουρσί / Pickle cucumber
Διάφορα ξυδάτα / Various pickles
Λάχανο (κραμπί) / Cabbage
Κόκκινο λάχανο (κραμπί) / Red cabbage
Κρεμμύδι / Onion
Μαρούλι / Lettuce
Ντομάτα / Tomato

Σάλτσα του Καίσαρα / Caesar sauce
Mέλι & μουστάρδα / Honey & mustard
1000 Islands
Γλάσο βαλσάμικου / Balsamic glaze
Αγγλική μουστάρδα / English mustard
Κάρυ / Curry
Μαγιονέζα / Mayonnaise
Σάλτσα ντομάτας / Ketchup

