ΤΑΜΠΟΥΛΈ

ΟΡΕΚΤΙΚΆ
Οι σαλάτες μας
κόβονται ακριβώς
την στιγμή που
τις παραγγέλνετε

Καίσαρα της “Θράκας”

με φρέσκο φιλέτο κοτόπουλο, λόλα, κρουτόν,
παρμεζάνα, καλαμπόκι, caesar sauce

Ιταλική

με δροσερή ρόκα, σπανάκι, λιαστή τομάτα,
καρέ πανσέτας, μανούρι και vinaigrette
λιαστής τομάτας

6,60
7,30

Τόνου

6,60

Πανδαισία λαχανικών

με λάχανο, άνηθο, καρότο, μαρούλι, λόλα, ντομάτα,
πιπεριά Φλωρίνης, αγγούρι, φρέσκο κρεμμύδι,
λιαστή τομάτα

Ταλαγάνι ψητό

5,00

Μπουγιουρντί ψημένο
στον ξυλόφουρνο

4,80

Τυροκροκέτες

4,40

Φέτα σε τραγανή κρούστα

4,80

Ψητά λαχανικά

4,80

το χειροποίητο παραδοσιακό τυρί σχάρας από
την Μεσσηνία με πίτα και ψητή τομάτα

με φέτα, τομάτα, καυτερή πιπεριά jalapenos
και λιωμένο τυρί

με μαρμελάδα πορτοκάλι

8,10

με λόλα, κάπαρη, αγγουράκι, φρέσκο κρεμμυδάκι,
τομάτα και vinaigrette εσπεριδοειδών

5,50

με μπέικον και sauce παρμεζάνας

με πλούσια γέμιση κίτρινων τυριών

Prosciutto Pecorino

με ρόκα, σπανάκι, μανιτάρια, προσούτο, τυρί
pecorino, τοματίνια cherry και αρωματική
vinaigrette

Αυγά με πατάτες “άχυρο”

6,00

στη σχάρα με vinaigrette βαλσάμικου
και σουσαμάκι

ΣΚΟΡΔΌΨΩΜΟ
Απλό με μίγμα τυριών και σκορδόλαδο

4,70

Φέτα, μίγμα τυριών,
φρέσκια τομάτα και σκορδόλαδο

5,00

Ρόκα-Tοματίνια

5,30

Chef

6,60

τραγανό φύλλο με βασιλικό, λιαστή τομάτα,
σκορδόλαδο, παρμεζάνα, ρόκα και
τοματίνια cherry

Χωριάτικη

6,00

ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΕΣ
ΑΛΟΙΦΈΣ…

Ταμπουλέ

5,00

η κλασική σαλάτα, με λόλα, τομάτα, αγγουράκι,
ζαμπόν, αυγό σε φέτες, τυρί gouda και την
απολαυστική μας sauce
με τομάτα, αγγουράκι, κρεμμύδι, φέτα, ελιές,
παξιμαδάκια και έξτρα παρθένο ελαιόλαδο
κους κους με ψιλοκομμένο μαϊντανό, τομάτα,
κρεμμύδι

Ντακάκια

με σάλτσα φρέσκιας τομάτας και βαρελίσια φέτα

5,00

Τζατζίκι το παραδοσιακό

3,10

Τυροκαυτερή για πιο πικάντικη γεύση

3,10

Γιαούρτι το πλέον κλασικό

2,50

ΑΥΓΆ ΜΕ ΠΑΤΆΤΕΣ
“ΆΧΥΡΟ”

ΑΠΛΈΣ* WEDGES*

Πατάτες απλές

3,00

3,40

Πατάτες με τυρί

3,40

3,80

Πατάτες με τυρί και
καπνιστό μπέικον

3,90

4,30

Πατάτες Σπέσιαλ

4,20

4,60

Πατάτες με Cheddar-Bacon

4,50

4,90

Πατάτες “Θράκα”

4,70

5,10

με τυρί, μπέικον και τη δική μας sauce
με λιωμένο cheddar & καπνιστό μπέικον
με σάλτσα Carbonara

Fungi

6,80

Pollo

6,80

Verde

6,60

Di Mare

7,40

φρέσκα μανιτάρια σβησμένα με λευκό ξηρό κρασί,
παρμεζάνα και σάλτσα τομάτας αρωματισμένη
με λευκή τρούφα
φρέσκα φιλετάκια κοτόπουλου σβησμένα με λευκό
κρασί, παρμεζάνα, πολύχρωμες πιπεριές, φρέσκα
μανιτάρια και σάλτσα τομάτας
διάφορα λαχανικά σβησμένα με λευκό ξηρό κρασί,
σκορδόλαδο και ψιλοκομμένη λιαστή τομάτα
γαρίδες σοταρισμένες στο τηγάνι με κρεμμύδι,
σκόρδο, μαϊντανό και φρέσκια τομάτα

#thraka_italian

BEEF
BOLOGNESE

ΜΕΝΟΎ ΔΙΑΊΤΗΣ
ΕΠΙΛΕΞΤΕ
ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ:

Φιλέτο Μπούτι Κοτόπουλο

7,80

Φιλέτο Κοτόπουλο

7,80

Ξυλάκια Κοτόπουλο

7,80

Μπιφτέκι Κοτόπουλο

7,80

Μπριζόλα Μοσχαρίσια
Γάλακτος

14,50

με ταμπουλέ και ψητά λαχανικά

• ΠΈΝΕΣ

με ψητά λαχανικά και ρύζι ή ταμπουλέ

• ΤΑΛΙΑΤΈΛΕΣ
• ΛΙΓΚΟΥΊΝΙ
• ΣΠΑΓΓΈΤΙ

με ψητά λαχανικά και ρύζι ή ταμπουλέ

• ΣΠΑΓΓΈΤΙ ΟΛΙΚΉΣ
• ΣΠΑΓΓΈΤΙ ΧΩΡΊΣ ΓΛΟΥΤΈΝΗ

ΤΟΡΤΕΛΊΝΙ ΜΕ
ΓΈΜΙΣΗ ΤΥΡΙΏΝ +1,00

με ψητά λαχανικά και ρύζι ή ταμπουλέ

με ψητά λαχανικά και ρύζι ή ταμπουλέ

Napolitana

5,50

Beef Bolognese

7,00

Carbonara

7,00

Al forno

7,40

Al saporite

7,00

#thraka_light

6,80

Το κοτόπουλο χωρίς την πέτσα διαθέτει υψηλή
διατροφική αξία, λόγω του ότι είναι πλούσιο σε
πρωτεΐνες υψηλής βιολογικής αξίας και έχει
λιγότερες θερμίδες, λιπαρά και χολιστερόλη.

8,20

Τα λαχανικά περιέχουν τις απαραίτητες βιταμίνες,
τα μέταλλα και τις φυτικές ίνες που μπορούν να
βοηθήσουν στην προστασία του οργανισμού.

με τοματίνια, σάλτσα τομάτας, παρμεζάνα
και βασιλικό
φρέσκος μοσχαρίσιος κιμάς με παρμεζάνα
και μαϊντανό
απολαυστική κρέμα με παρμεζάνα, σωταρισμένο
μπέικον και φρέσκα μανιτάρια
ζυμαρικά στο φούρνο με μπέικον, σάλτσα
φρέσκιας τομάτας και μοτσαρέλα
φρέσκο φιλέτο κοτόπουλο, τομάτα, πιπεριά,
μανιτάρια και απολαυστική κρέμα με παρμεζάνα

Amarticiana spicy

σάλτσα φρέσκιας τομάτας με καπνιστό μπέικον,
παρμεζάνα και καυτερή πιπεριά jalapeno

Di mare

γαρίδες* με σάλτσα φρέσκιας τομάτας, κρεμμύδι,
σκόρδο, μαϊντανό και τοματίνι cherry

2 μοσχαρίσια μπιφτέκια
γάλακτος 200gr

8,60

με ψητά λαχανικά και ρύζι ή ταμπουλέ

Το μοσχάρι αποτελεί μια καλή πηγή
πρωτεϊνών, σιδήρου και καρνοσίνης, η οποία
δρα αντιγηραντικά. Επίσης, είναι πλούσιο σε
ψευδάργυρο, ένα ιχνοστοιχείο που συμβάλλει στην
παραγωγή κολλαγόνου και βιταμινών Β για μείωση
της λιπαρότητας του δέρματος.

PIZZA

PIZZA ΣΤΟΝ ΞΥΛΌΦΟΥΡΝΟ
30cm 40cm

30cm

8 ΚΟΜ. 12 ΚΟΜ.

40cm

8 ΚΟΜ.

12 ΚΟΜ.

Special

9,00

15,00

Prosciutto

10,60

16,00

BBQ

9,00

15,00

Χωριάτικη

9,00

15,00

Θράκα grill

9,00

15,00

Γαλοπούλα

9,00

15,00

Carbonara

9,00

15,00

Vomero

9,00

15,00

Verde

8.50

15,00

Peperone

9,00

15,00

Ελληνική

9,80

16,00

Margarita

7,00

13,70

Calzone

8,00

μίγμα τυριών με ζαμπόν, μπέικον,
πεπερόνι, φρέσκα μανιτάρια και
πράσινες πιπεριές
μίγμα τυριών με Philadelphia, ζαμπόν,
καπνιστό μπέικον, πεπερόνι, πράσινη
πιπεριά και αυθεντική BBQ sauce
φρεσκοκομμένος γύρος με κρεμμύδι,
πράσινη πιπεριά, φρέσκια τομάτα
και μίγμα τυριών
μίγμα τυριών με καπνιστό χοιρινό,
μπέικον, φρέσκα μανιτάρια και λευκή
σάλτσα παρμεζάνας

Al fredo

μίγμα τυριών με φιλετάκια κοτόπουλο,
μπέικον, φρέσκα μανιτάρια και λευκή
σάλτσα παρμεζάνας

Double supreme special

9,00

9,50

15,00

17,00

ΔΥΌΡΟΦΗ ΠΊΤΣΑ

μίγμα τυριών με λουκάνικο, ζαμπόν,
κρεμμύδι, ελιές, φέτα και πράσινη
πιπεριά
μίγμα τυριών με καπνιστή γαλοπούλα,
φρέσκα μανιτάρια και πράσινη πιπεριά
μίγμα τυριών με σάλτσα τομάτας,
ζαμπόν και καπνιστό μπέικον
μίγμα τυριών με μοτσαρέλα, μανιτάρια,
πράσινες πιπεριές και φρέσκια τομάτα
μίγμα τυριών με διπλό peperone
και μοτσαρέλα
με γαρίδες* μίγμα τυριών, σάλτσα
τομάτας, φέτα, σκορδόλαδο και
ψιλοκομμένο μαϊντανό

ΚΑΤΩ ΟΡΟΦΟΣ ζαμπόν, μπέικον,
πιπερόνι, τυρί gouda, φρέσκα μανιτάρια
και πράσινη πιπεριά
ΠΑΝΩ ΟΡΟΦΟΣ tortilla, BBQ sauce
και διπλή στρώση μοτσαρέλας

Double ΤΕΧ ΜΕΧ chicken

με μίγμα τυριών, ρόκα, τοματίνια
cherry, φρέσκια μοτσαρέλα και
προσούτο Parma

9,50

17,00

μίγμα τυριών με μοτσαρέλα, φρέσκια
τομάτα και βασιλικό

ΔΥΌΡΟΦΗ ΠΊΤΣΑ
ΚΑΤΩ ΟΡΟΦΟΣ φιλέτο κοτόπουλο,
cheddar, καλαμπόκι, gouda, καυτερή
πιπεριά jalapeno
ΠΑΝΩ ΟΡΟΦΟΣ tortilla, μεξικάνικη
sauce και διπλή στρώση μοτσαρέλας

μίγμα τυριών με καπνιστό μπέικον,
ζαμπόν και σάλτσα τομάτας

JACK DANIEL
SPARE RIBS

CLUB SANDWICH
ΜΕ ΠΑΤΆΤΕΣ

ΑΠΛΈΣ

WEDGES

Classic

6,50

6,90

Chicken & Bacon

6,50

6,90

Cheddar & Bacon

7,00

7,40

αλλαντικών με τυρί, καπνιστό χοιρινό,
μπέικον, μαρούλι, τομάτα, μαγιονέζα
τραγανό φιλέτο κοτόπουλο με
Philadelphia, τομάτα, μαρούλι
και καπνιστό μπέικον
καπνιστό μπέικον, λόλα, τυρί cheddar,
μαγιονέζα, ζαμπόν και τομάτα.
Πρωταγωνιστεί το λιωμένο cheddar με
μπέικον που καλύπτει τις πατάτες σας.

τραγανές φτερούγες κοτόπουλο
συνοδεύονται με πατάτες wedges και
αυθεντική sweet hickory BBQ sauce

Chicken Νuggets*

τραγανές μπουκιές κοτόπουλο
συνοδεύονται με πατάτες
και τη μοναδική Θράκα sauce Aioli

Chicken Crisps*

τραγανό φιλέτο κοτόπουλο πανέ
συνοδεύονται με πατάτες
και τη μοναδική Θράκα sauce Aioli

Γεμιστό Μπιφτέκι 450g

100% μοσχαρίσιο μπιφτέκι, γεμιστό με cheddar,
μοτσαρέλα, καραμελωμένο κρεμμύδι και καπνιστό
μπέικον συνοδεύεται με sauce παρμεζάνας και
μανιτάρια

Jack Daniel Spare Ribs

τρυφερά χοιρινά παϊδάκια στη σχάρα με
jack daniel’s sauce και πατάτες wedges

6,50

BBQ Deluxe Cheeseburger

6,50

The Secret

6,80

Dirty Face

7,00

Chicken and Bacon

6,30

Crispy Chicken Burger

6,30

μοσχαρίσιο μπιφτέκι, με Burger Sauce,
καυτερή πιπεριά jalapeno, καπνιστό μπέικον,
iceberg και λιωμένο τυρί cheddar

AMERICAN MENU
Chicken Wings*

Black Chilli Burger

6,50

6,50

6,80

8,80

μοσχαρίσιο μπιφτέκι με BBQ Sauce, τομάτα,
iceberg, καπνιστό μπέικον, philadelphia,
καραμελωμένο κρεμμύδι και λιωμένο τυρί cheddar
μοσχαρίσιο μπιφτέκι, παρμεζάνα, καραμελωμένο
κρεμμύδι, cheddar, iceberg, διπλό μπέικον και
σπιτική secret sauce
μοσχαρίσιο μπιφτέκι, ψητό κρεμμύδι, τομάτα,
παρμεζάνα, τηγανητό αυγό, διπλό μπέικον
και Θράκα sauce Aioli
φιλέτο κοτόπουλο με Philadelphia, iceberg, τομάτα,
καπνιστό μπέικον και φρέσκια μοτσαρέλα
τραγανό κοτόπουλο πανέ*, με Philadelphia,
iceberg, τομάτα, λιωμένο τυρί cheddar και
καπνιστό μπέικον

12,20

#thraka_burger

Πλακωτή

7,20

Πλακωτή Cheddar - Bacon

8,00

2 πίτες στη σχάρα γεμισμένες με γύρο χοιρινό
ή κοτόπουλο, τομάτα, sauce, κίτρινα τυριά
συνοδεύεται με πατάτες* τηγανητές
δοκιμάστε τώρα την αγαπημένη σας πλακωτή
με τη μοναδική cheddar-bacon sauce

...απλά ακαταμάχητη!!

Πλακωτή Γίγας

11,90

Διπλογυριστή

7,20

απολαύστε την σε extra large μέγεθος

Ποικιλία

11,90

Ποικιλία Σχάρας (2 ατόμων)

18,50

Ποικιλία Γίγας

24,00

Κοτοποικιλία

12,50

Κοτοποικιλία Γίγας

26,00

Γιαουρτλού

7,60

γύρος χοιρινό, ξυλάκι χοιρινό, μπιφτέκι
χειροποίητο, μορταδέλα, λουκάνικο, μπέικον,
πατάτες τηγανιτές, τζατζίκι, τομάτα,
κρεμμύδι, μία πίτα
χοιρινή μπριζόλα, φιλέτο μπούτι κοτόπουλο,
μπιφτέκι χειροποίητο, πανσέτα,
κεμπάπ λουκάνικο, πατάτες τηγανιτές,
τζατζίκι, 2 πίτες
γύρος χοιρινό, ξυλάκι χοιρινό, κεμπάπ με γέμιση
Philadelphia πανσετάκια σχάρας,
μπιφτέκι χειροποίητο, λουκάνικο, κεμπάπ,
κοτομπέικον, μορταδέλα, μπέικον, πατάτες τηγανιτές,
τζατζίκι, τομάτα, κρεμμύδι, 2 πίτες
γύρος κοτόπουλο, ξυλάκι κοτόπουλο, φτερουγάκι
κοτόπουλο, μπιφτέκι κοτόπουλο, κοτομπουκιές,
πατάτες τηγανιτές, τομάτα, Θράκα sauce Aioli,
μία πίτα
γύρος κοτόπουλο, φιλέτο μπούτι, 2 ξυλάκια
κοτόπουλο, μπιφτέκι κοτόπουλο, σνίτσελ
κοτόπουλο, chicken crisps, nuggets, φτερουγάκια,
πατάτες τηγανιτές, τομάτα, Θράκα sauce Aioli,
2 πίτες
ψητά κεμπαπάκια με σάλτσα τομάτας και sauce
γιαουρτλού πάνω σε πιτούλες σχάρας

λεπτή πίτα γεμιστή με γύρο χοιρινό ή κοτόπουλο,
τυροσαλάτα, τομάτα, θράκα sauce, μίγμα κίτρινων
τυριών, συνοδεύεται με πατάτες* τηγανητές

ΠΛΑΚΩΤΉ
CHEDDAR-BACON

#thraka_grill

ΣΟΥΒΛΑΚΙ

ΟΙ ΠΊΤΕΣ ΜΑΣ

ΚΛΑΣΙΚΉ
ΣΊΚΑΛΗ
ΚΥΠΡΙΑΚΉ
ΑΡΆΒΙΚΗ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΉ

ΓΊΓΑΣ
ΚΛΑΣΙΚΉ

ΘΡΑΚΌΨΩΜΟ
ΓΥΡΌΨΩΜΟ

Γύρος Χοιρινό*
Γύρος Κοτόπουλο*
Σουβλάκι Χοιρινό
Σουβλάκι Κοτόπουλο
Σουβλάκι Κοτομπέικον*
Κεμπάπ* Παραδοσιακό
Κεμπάπ* με Γέμιση Κρέμα Τυρί
Λουκάνικο
Μπριζολάκι (2 ΤΕΜ.)
Μπιφτέκι Χειροποίητο
Μπιφτέκι Λαχανικών*
Μπιφτέκι Κοτόπουλο
Πίτα Ανοιχτή στο Πιάτο

3,60
3,60
3,50
3,50
3,60
3,50
3,50
3,50
3,60
3,50
3,50
3,50
4,50

5,00
5,00
5,00
5,00
5,20
5,00
5,00
5,00
5,20
5,00
5,00
5,00
6,20

4,20
4,20
4,20
4,20
4,30
4,20
4,20
4,20
4,30
4,20
4,20
4,20

Πίτα σκέτη

0,40

Ψωμάκι
ξυλόφουρνου

0,70

Δοκιμάστε τη

ΠΊΤΑ NUGGETS

με τη μοναδική
Θράκα sauce Aioli

ΘΡΑΚΑ
ΤΥΛΙΧΤΆ
Ψωμί Ciabatta

με λιωμένο τυρί cheddar, καπνιστό μπέικον,
γύρο χοιρινό, πατάτες τηγανιτές, κέτσαπ
και μουστάρδα

Πίτα Νuggets Κυπριακή

με μαρούλι, ντομάτα, πατάτες και τη μοναδική
Θράκα sauce Aioli

4,20

Πίτα Καίσαρα Κυπριακή

με φιλέτο κοτόπουλο, παρμεζάνα, τομάτα,
λόλα και ceasar’s sauce

Πίτα Παραδοσιακή
3,80

με ξυλάκι χοιρινό, τζατζίκι, ντομάτα και κρεμμύδι

Πίτα Ταλαγάνι

παραδοσιακή πίτα με ταλαγάνι και ψητά λαχανικά

4,20

3,50
4,20

ΓΥΡΟΣ

Γύρος Χοιρινό* (με πατάτες)
Σουβλάκια Χοιρινά (3 τεμ.)
Κεμπάπ* Παραδοσιακό (3 τεμ.)
Μπιφτέκια Χειροποίητα (3 τεμ.)
Μπριζόλα Χοιρινή 550gr
Μπριζόλα Μοσχαρίσια Γάλακτος
Πανσέτα Χοιρινή
Κοτόπουλο Σχάρας

8,20
7,80
7,20
7,20
8,00
14,50
8,00
7,20

Οι μερίδες συνοδεύονται από τζατζίκι,
ντομάτα, κρεμμύδι, πίτα, πατάτες τηγανιτές ή ρύζι

Γύρος Κοτόπουλο* (με πατάτες)
Σουβλάκια Κοτόπουλο (3 τεμ.)
Σουβλάκια Κοτομπέικον* (3 τεμ.)
Μπιφτέκια Κοτόπουλο
Μπιφτέκια Λαχανικών*
Κεμπάπ* γεμιστό με Philadelphia

8,20
7,80
8,20
7,80
7,20
7,80

Σνίτσελ Κοτόπουλο*
Φιλέτο Κοτόπουλο

7,20
7,80

3 τεμάχια με τηγανιτές πατάτες, sauce, τομάτα,
μαρούλι μία πίτα

Οι μερίδες συνοδεύονται από sauce, τομάτα,
πίτα, πατάτες τηγανιτές ή ρύζι

ΑΝΆ ΤΕΜΆXΙΟ
Σουβλάκι Χοιρινό
Σουβλάκι Κοτόπουλο
Σουβλάκι Κοτομπέικον*
Λουκάνικο
Μπιφτέκι Χειροποίητο
Κεμπάπ* Παραδοσιακό
Κεμπάπ* γεμιστό με Philadelphia
Μπιφτέκι Κοτόπουλο
Μπιφτέκι Μοσχάρι

1,80
1,80
2,00
1,10
1,60
1,80
1,80
1,90
3,00

ΜΕ ΤΟ ΚΙΛΌ
Κοτόπουλο Σχάρας
Κοτόπουλο Παϊδάκι
Πανσέτα Χοιρινή

11.00
11.00
18.00

#thraka_souvlaki

ΜΠΡΙΖΟΛΑ
ΧΟΙΡΙΝΗ Η
ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΑ

ΓΛΥΚΟ ΕΦΑΓΕΣ?
Σουφλέ Σοκολάτας
Double Chocolate cake
Φωλιά Kαρυδόπιτα με σοκολάτα
Μηλόπιτα με καραμέλα

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΆ
330ML

500ML

1,5LT

Coca Cola
1,70
Coca Cola Light
1,70
Coca Cola Zero
1,70
Green Cola
1,70
Sprite
1,70
Fanta πορτοκάλι, λεμόνι
1,70
Σόδα
1,70
Αναψυκτικά Tεμενίων 		

1,90
1,90
1,90

3,80
3,80
3,80

1,90
1,90

3,80
3,80

Νερό
Ανθρακούχο Νερό
Amita Motion χυμός
Nestea λεμόνι, ροδάκινο

0,50
1,20
1,70
2,00

1.00 /1LT

500ML

750ML

1,70

ΚΡΑΣΊ
Ρετσίνα
4,00
Φιάλη λευκό		
Φιάλη κόκκινο		

9,50
9,50

3,50
3,50
4,00
4,00

ΜΠΎΡΕΣ

ΦΙΑΛΗ 500ML

Αmstel
Αmstel Free
Αmstel Radler
Heineken
Μύθος
Fix
Άλφα
Fischer
Kaiser
Ελληνική Pilsner Μάμος

3.30
3.30
3.30
3.30
3.30
3.30
3.30
3.30
3.30
3.30

Χάρμα Βαρελίσια

3.30 /300ML

www.thraka.com
- Τα προϊόντα με αστερίσκο (*) είναι κατεψυγμένα.
Ο γύρος φτιάχνεται από φρέσκο κρέας το οποίο καταψύχεται για να
διασφαλιστεί η ποιότητα των προϊόντων μας.
- Οι πατάτες είναι κατεψυγμένες και προτηγανισμένες.
- Το λάδι που χρησιμοποιείται στα τηγάνια μας είναι ειδικό μείγμα
φοινικέλαιου για τηγάνισμα.
- Όλοι οι νόμιμοι φόροι συμπεριλαμβάνονται στις τιμές.
- Το κατάστημα υποχρεούται να εκδίδει αποδείξεις λιανικής πώλησης και
να διαθέτει έντυπα δελτία παραπόνων σε ειδική θήκη κοντά στο ταμείο.
- Στις σαλάτες χρησιμοποιούμε εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο.
- Αγορανομικός Υπεύθυνος: Γεώργιος Καυκαλάς
- Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει αν δεν λάβει το νόμιμο
παραστατικό στοιχείο (απόδειξη ή τιμολόγιο). / Consumer is not obliged to
pay if the notice of payment has not been received (receipt - invoice).
- Απαγορεύεται η κατανάλωση αλκοόλ από παιδιά ηλικίας κάτω των 17 ετών.
Alcohol is prohibited under the age of 17.
- Ο χώρος παρακολουθείται από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης.
CCTV in operation.
- To κατάστημα διαθέτει εγκεκριμένο τερματικό αποδοχής καρτών POS

