Φτιάξτε το δικό σας σάντουιτς
[Make your own sandwich]

1 Επιλέξτε το είδος ψωμιού της αρεσκείας σας.
Η αρχική τιμή των σάντουιτς διαφοροποιείται ανά είδος ψωμιού.
Select the kind of bread you prefer.
The price of the sandwiches will differ according to the type
of bread you select.
2. Eπιλέξτε τα υλικά που επιθυμείτε.
Το κάθε σάντουιτς έχει σαν βάση βούτυρο, ντομάτα, αγγουράκι
και μαρούλι.
Select the ingredients you wish.
Each sandwich has butter, tomato, cucumber and lettuce.
Επιλογή από ψωμιά

(Selection of fresh baked bread)
1. Κλασσικό φραντζολάκι
άσπρο ή μαύρο
(Classic bun white or brown)

Χωρίς Χρέωση

Επιλογή υλικών
€1.80

2. Τριάρα κανονική με σουσάμι ή χωρίς €1.80
(Triara bun with or without sesame)
3. Μπακέτ μισό (1/2 baquette)

€2.00

4. Τσιαπάτα ψωμάκι (Ciabatta)

€2.00

5. Πολύσπορο ψωμάκι
(Multigrain bread)

€2.00

6. Ολικής αλέσεως ψωμάκι
(Wholemeal bread)

€2.00

7. Λιβανέζικη πίτα (Libanese pita)

€1.80

8. Τορτίλα πίτα (Tortilla pita)

€2.00

9. Κυπριακή πίτα ( Cyprus pita)

€1.80

(Selection of ingredients)
1. Κοτόπουλο (chicken)

€0.75

(Free of charge)
1. Σάλτσα ντομάτας (ketchup)

2. Χαμ (ham)

€0.40

2. Μαγιονέζα (mayonnaise)

3. Πεπερόνι (pepperoni)

€0.40

3. Αγγλική μουστάρδα (English mustard)

4. Σαλάμι καπνιστό (smoked salami)

€0.40

4. Κάρυ σάλτσα (curry sauce)

5. Γαλοπούλα (turkey)

€0.50

6. Λουκάνικο (sausage)

€0.50

7. Λούντζα (lountza)

€0.55

8. Μπέικον (bacon)

€0.60

9. Ρόστο χοιρινό (roasted pork)

€0.65

10. Τυρί Edam (Edam cheese)

€0.45

11. Τυροκαυτερή (spicy cheese salad) €0.40

Η τιμή στην επιλογή ψωμιού συμπεριλαμβάνει
και τα υλικά βάσης της επιλογής σας.
(The price of the selected bread includes
the base ingredients of your choice)
1. Βούτυρο ανάλατο (unsalted butter)
2. Ντομάτα (tomato)
3. Αγγουράκι (cucumber)
4. Μαρούλι (lettuce)

12. Cream cheese

€0.60

13. Τυρί Light

€0.60

14. Φέτα (feta cheese)

€0.60

15. Χαλούμι (haloumi cheese)

€0.65

16. Τόνος (tuna)

€0.95

17. Καλαμπόκι (sweetcorn)

€0.25

18. Πίκλα (pickles)

€0.25

19. Ρώσικη σαλάτα (Russian salad)

€0.40

Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις / Prices include all taxes

