∆ηµιουργηστε τη σαλατα σας
CREATE YOUR OWN SALAD
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ΕπιλEξτε τη βΑση
Choose your
base

2

ΕπιλEξτε τα υλικA
Choose your
toppings

Μαρούλι ή Διάφορα χόρτα /
Baby lettuce or baby leaves

€2,20

Μεγάλη (Large)

€1,70

Μικρή (Small)

προσθετα υλικα / toppings
* ανά μερίδα / per portion

Αβοκάντο φρέσκο (Fresh avocado)
€1,35
Αγγουράκι (Sliced cucumber)
€0,45
Ελιές (Sliced olives)
€0,65
Καλαμπόκι (Sweet corn)
€0,45
Καρότο τριμμένο (Shredded carrot)
€0,45
Κραμπί (Cabbage)
€0,45
Κρεμμυδάκι φρέσκο (Spring onion)
€0,45
Λιαστές ντομάτες (Sun-dried tomatoes)
€0,85
Μανιτάρια μαριναρισμένα (Marinated mushrooms) €1,35
Μπρόκολο (Broccoli)
€0,45
Ντοματίνια (Cherry tomatoes)
€0,85
Παντζάρι σε κύβους (Beetroot cubes)
€0,45
Τραγανό κρεμμύδι (Crunchy onion)
€0,65
Χρωματιστές πιπεριές (Coloured peppers)
€0,65

* ανά μερίδα / per portion

Αυγά ξυδάτα (Eggs in vinegar)
Καβούρι σε κομματάκια (Crab chuncks)
Κοτόπουλο σχάρας (Grilled chicken)
Μοτσαρέλλα (Mozzarella)
Παρμεζάνα (Parmesan flakes)
Ρεβύθια (Chickpeas)
Τόνος (Tuna)
Τυρί Ένταμ σε κύβους (Edam cubes)
Τυρί φέτα (Feta cheese)
Τυρί Cottage (Cottage cheese)

ΞηροΙ καρποΙ και φροΥτα / nuts and fruits
* ανά μερίδα / per portion

Αμύγδαλα ξεφλουδισμένα (Blanched almonds)
Καρύδια (Walnuts)
Κάσιους (Cashew nuts)
Κινόα Puffs (Quinoa Puffs )
Κολοκυθόσπορος (Pumpkin seeds)
Κρουτόνια (Croutons)
Πινόλια (Pine nuts)
Τορτίγια τσίπς (Tortilla chips)

σαλατεσ / salads

€0,65
€0,65
€0,85
€0,65
€0,45
€0,45
€0,85
€0,45

Ανανάς σε κύβους (Pineapple cubes)
Αποξηραμένα βερίκοκα (Dry apricots)
Αποξηραμένα σύκα (Dry figs)
Βατόμουρα (Blackberries)
Μανταρίνι σε μοίρες (Mandarin in pieces)
Μήλο πράσινο (Green apple)
Ρόδι (Pomegranate)
Σταφίδες (Raisins)

€0,85
€0,85
€1,05
€1,35
€0,65
€0,45
€0,85
€0,45

€0,85
€0,85
€1,35

Σαλάτα Coleslaw (Coleslaw salad)
Ταμπουλέ (Tabbouleh)

€0,85
€1,05

* κάθε extra μερίδα συνεπάγεται με την αντίστοιχη χρέωση

προσθeστε
το dressing
Add your
dressing

dressing

* ανά μερίδα / per portion

* ανά μερίδα / per portion

Κινόα (Quinoa)
Πατατοσαλάτα (Potato salad)
Σαλάτα Wakame με αγγούρι
(Wakame salad with cucumber)
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€0,65
€0,65
€1,05
€1,05
€1,35
€0,45
€1,35
€0,65
€0,85
€1,35

Χωρίς Χρέωση/ Free of charge

Βαλσάμικο ξύδι (Balsamic vinegar)
Γιαούρτι & δυόσμος (Yogurt & mint)
Kαίσαρα (Ceasar)
Λαδολέμονο (Vinaigrette)

Μέλι & μουστάρδα (Honey & mustard)
Ξύδι (Vinegar)
Thousand islands

Aλλεργίες και δυσανεξίες: Αν υποφέρετε από κάποια τροφική δυσανεξία ή αλλεργία, παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε για να σας προτείνουμε τα κατάλληλα υλικά.
Allergies and intolerances: If you have a food allergy, intolerance or sensitivity, please let us know in order to be able to suggest the best ingredients.

