Creperie
Fast Food

TAKE AWAY
ΑΛΜΥΡΕΣ ΚΡΕΠΕΣ
ΓΛΥΚΕΣ ΚΡΕΠΕΣ
ΧΑΜΠΟΥΡΚΕΡ
ΣΑΝΤΟΥΪΤΣ
ΠΙΤΣΑ
ΜΑΚΑΡΟΝΑΔΕΣ
ΜΕΞΙΚΑΝΙΚΑ ΠΙΑΤΑ
ΗΟΤ DOG
ΣΑΛΑΤΕΣ
ΤΗΓΑΝΙΤΕΣ ΠΑΤΑΤΕΣ
JACKET POTATOES
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ
ΜΠΥΡΕΣ
ΚΑΦΕ
παγωτά
MILK SHAKES
SMOOTHIES

SALTED PANCAKES
SWEET PANCAKES
HAMBURGERS
SANDWICHES
PIZZA
SPAGHETTI
MEXICAN DISHES
ΗΟΤ DOG
SALADS
FRIED POTATOES
JACKET POTATOES
SOFT DRINKS
BEERS
COFFEE
ice cream
MILK SHAKES
SMOOTHIES

www.crazytaste.gr

Platanias Chania
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Φτιάξτε τη δική σας
Make your own

ΚΡΕΠΕΣ ΑΛΜΥΡΕΣ
SALTED PANCAKES

HAM CHEESE {3,60€}

Τυρί, ζαμπόν, σως / Cheese, ham, sauce

CHICKEN SUPREME {5,10€}

Τυρί, κοτόπουλο (φρέσκο), μανιτάρια, καλαμπόκι, σως /
Cheese, chicken (fresh), mushrooms, corn, sauce

EXTRA SEAFOOD {4,80€}

Τυρί, γαριδοσαλάτα, καβουροσαλάτα /
Cheese, shrimp salad, crab salad

CRAZY PANCAKE {5,30€}

Τυρί, ζαμπόν, ανανά, καβουροσαλάτα /
Cheese, ham, pineapple, crab salad,

GREEK {4,60€}

Τυρί, φέτα, ντομάτα, πιπεριά, ρίγανη /
Cheese, feta, tomato, green pepper, oregano

CRETAN {4,50€}

Τυρί, τυρί γραβιέρα, απάκι, ντομάτα, κρεμμύδι /
Cheese, Cretan graviera cheese, apaki (smoked pork), tomato, onion

HOT {4,60€}

Spicy

Τυρί, ζαμπόν, πιπεριά μαγιονέζα, tabasco /
Cheese, ham, green pepper, mayonnaise, tabasco

VEGGIE {4,90€}

Τυρί, καλαμπόκι, μανιτάρια, ντομάτα, πιπεριά, σως /
Cheese, corn, mushrooms, tomato, green pepper, sauce

EXTRA CHEESE {4,60€}

Μείγμα τυριών, φέτα, ροκφόρ / Μixed cheese, feta, blue cheese

DOCTOR OF HUNGER {5,30€}

Τυρί, ζαμπόν, μπέικον, μανιτάρια, πιπεριά, μαγιονέζα /
Cheese, ham, bacon, mushrooms, green pepper, mayonnaise

DELUXE {5,20€}

Τυρί, αυγό, μπέικον, πιπεριά, κρέμα γάλακτος /
Cheese, egg, bacon, green pepper, fresh cream

CHINA {4,80€}

Τυρί, κοτόπουλο (φρέσκο), γλυκόξινη σάλτσα με διάφορα λαχανικά /
Cheese, chicken (fresh), sweet & sour sauce with various vegetables

DIET {5,10€}

Τυρί χαμηλών λιπαρών, γαλοπούλα, ντομάτα, πιπεριά, μανιτάρια /
Low-fat cheese, turkey, tomato, green pepper, mushrooms
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Φύλλο κρέπας / Pancake
Τυρί / Cheese
Τυρί cheddar / Cheddar cheese
Μοτσαρέλα / Mozzarella cheese
Κατσικίσιο τυρί / Goat cheese
Τυρί χαμηλών λιπαρών / Low-fat cheese
Γραβιέρα / Graviera cretan cheese
Ζαμπόν / Ham
Μπέικον / Bacon
Σαλάμι / Salami
Γαλοπούλα / Turkey
Λουκάνικο / Sausage
Σουτζούκι / Soutzouki
Απάκι / Apaki (smoked pork)
Μπιφτέκι / Burger
Μπιφτέκι Μοσχαρίσιο 200gr / Beef burger 200gr
Κοτομπιφτέκι / Chicken burger
Μπιφτέκι λαχανικών / Veggie burger
Κοτόπουλο(Φρέσκο) / Chicken (fresh)
Κοτομπουκιές / Chicken nuggets
Κεμπάπ / Kebap
Χαλούμι / Halumi
Φέτα / Feta
Ροκφόρ / Blue cheese
Τυρί κρέμα / Cream cheese
Γύρος χοιρινός (φρέσκος) / Gyros pork (fresh)
Γύρος κοτόπουλο (φρέσκος) / Gyros Chicken (fresh)
Tόνος / Tuna
Μανιτάρια / Mushrooms
Μανιτάρια αλα κρέμ / Mushrooms a la creme
Ντομάτα / Tomato
Πιπεριά / Green pepper
Αγγούρι / Cucumber
Μαρούλι / Lettuce
Ρόκα / Roka
Ελιές / Olives
Καλαμπόκι / Corn
Κρεμμύδι / Onion
Καραμελωμένα κρεμμύδια / Caramelized onions
Αυγό / Egg
Πατατάκια / Chips
Πατάτες τηγανιτές / Fried potatoes
Τυροσαλάτα / Cheese salad
Ρώσσικη / Russian Salad
Ζαμπονοσαλάτα - Ουγγαρέζα / Ham Salad
Βουδαπέστης / Budapest salad
Coleslaw / Coleslaw
Γκουαγκαμόλε / Guacamole
Γαριδοσαλάτα / Shrimp salad
Καβουροσαλάτα / Crab salad
Τονοσαλάτα / Tuna salad
Κοτοσαλάτα / Chicken salad
Κρέμα γάλακτος / Fresh cream
Jack daniel’s σως / Jack Daniel’s sauce
Ταμπάσκο / Tabasco
Γλυκόξινη / Sweet & sour sauce
Γιαούρτι / Yoghurt
Τζατζίκι / Tzatziki
Πικλ σως / Pickles sauce

{2,00€}
{1,00€}
{1,00€}
{1,00€}
{1,00€}
{1,00€}
{1,00€}
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{0,40€}
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{0,50€}
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{0,30€}
{0,60€}
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ΚΡΕΠΕΣ ΓΛΥΚΕΣ
SWEET PANCAKES

CHOCOLATE {2,90€}

Σοκολάτα (Νουτέλλα) / Chocolate (Nutella)

CRAZY TASTE
means
chocolate...

Φτιάξτε τη δική σας
Make your own

COOKIE {3,40€}

Σοκολάτα, μπισκότο / Chocolate, biscuit

COCONUT {3,90€}

Σοκολάτα, μπισκότο, καρύδα / Chocolate, biscuit, coconut

MICKEY MOUSE {4,50€}

Σοκολάτα, corn flakes, μπισκότο, σαντιγύ /
Chocolate, corn flakes, biscuit, dairy cream

BANANA {3,70€}

Σοκολάτα, μπανάνα (φρέσκο) / Chocolate, banana (fresh)

SEXY {3,40€}

Μέλι, καρύδια / Honey, walnuts

SWEET CRAZY {4,30€}

Σοκολάτα, φυστικοβούτυρο, μπισκότο /
Chocolate, peanut butter, biscuit

JAMAICA {4,20€}

Σοκολάτα, καρύδα, τρούφα, σιρόπι καραμέλα /
Chocolate, coconut, chocolate chips, caramel syrop

BAILEYS {4,20€}

Σοκολάτα, φράουλα (φρέσκο), baileys /Chocolate, strawberry (fresh), baileys

FERRERO ROCHER {3,50€}

Σοκολάτα ferrero / Ferrero chocolate

BUENO {3,50€}

Σοκολάτα kinder bueno / Kinder bueno chocolate

CHEESE CAKE {4,50€}

Τυρί κρέμα, μπισκότο digestive, μαρμελάδα βύσσινο, σαντιγύ /
Cream cheese, digestive biscuit, morello cherry marmelade, dairy cream

profiterole {4,60€}
millefeuille {4,60€}
macaron {4,60€}
LILA PAUSE {4,50€}
FROZEN ETERNITY {6,00€}

Σοκολάτα, κοκτέιλ φρούτων, παγωτό βανίλια (3 μπάλες)/
Chocolate, fruit cocktail, vanilla ice cream (3 scoops)

Φύλλο κρέπας / Pancake
Σοκολάτα (Νουτέλλα) / Chocolate (Nutella)
Λευκή σοκολάτα / White chocolate
Σοκολάτα Ferrero Rocher /
Ferrero Rocher chocolate
Σοκολάτα Kinder Bueno /
Kinder Bueno chocolate
Σοκολάτα Lila Pause / Lila Pause chocolate
Σοκολάτα μαύρη / Bitter chocolate
Σοκολάτα καραμέλα / Caramel chocolate
Σοκολάτα καρύδα / Coconut chocolate
Σοκολάτα νουαζέτα / Noiset chocolate
Άσπρο μπισκότο / White biscuit
Μαύρο μπισκότο / Black biscuit
Oreo μπισκότο / Oreo biscuit
Digestive μπισκότο / Digestive biscuit
Μπισκότο κανέλας / Cinnamon biscuit
Μακαρόν / Macaron
Σου / Sou
Κροκάν / Crocan
Σφολιάτα μιλφέιγ / Millefeuille sfoliata
Σοκοφρέτα / Chocofreta
Καρύδα / Coconut
Smarties
Maltesers
M&m’s (peanut)
Μέλι / Honey
Φυστικοβούτυρο / Peanut butter
Μαρμελάδα / Marmelade
Ζάχαρη-Κανέλλα / Sugar Cinnamon
Ζάχαρη-Λεμόνι / Sugar Lemon
Φράουλα (φρέσκο) / Strawberry (fresh)
Μπανάνα (φρέσκο)/ Banana (fresh)
Ανανάς / Pineapple
Μήλο (φρέσκο) / Apple (fresh)
Ακτινίδιο (φρέσκο)/ Kiwi (fresh)
Πορτοκάλι (φρέσκο) / Orange (fresh)
Σαντιγύ / Dairy cream
Corn flakes / Corn flakes
Αμύγδαλα / Almonds
Καρύδια / Walnuts
Φουντούκια / Hazelnuts
Φιστίκια Αιγίνης / Pistachio
Σταφίδες / Raisin
Αποξηραμένα φρούτα / Dry fruits
Σιρόπι καραμέλα / Caramel syrup
Τρούφα / Chocolate chips
Πουράκια Σοκολάτας / Chocolate stick
Baileys, Grand Marnier
Παγωτό / Ice cream

{2,00€}
{0,90€}
{0,90€}
{1,50€}
{1,50€}
{1,50€}
{0,90€}
{1,50€}
{1,50€}
{1,50€}
{0,50€}
{0,60€}
{0,70€}
{0,70€}
{0,70€}
{0,70€}
{0,70€}
{0,50€}
{1,00€}
{0,70€}
{0,50€}
{0,70€}
{0,70€}
{0,70€}
{0,80€}
{0,90€}
{0,50€}
{0,30€}
{0,30€}
{0,80€}
{0,80€}
{0,80€}
{0,60€}
{0,80€}
{0,60€}
{0,50€}
{0,50€}
{0,60€}
{0,60€}
{0,90€}
{0,70€}
{0,60€}
{0,60€}
{0,30€}
{0,50€}
{0,60€}
{0,50€}
{1,30€}

ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ SANDWICHES

Ψωμάκι / Sandwiches bread {0,70€}
Ψωμάκι ολικής / Sandwiches bread (whole grains) {0,80€}
Κυπριακή Πίτα με / Cyprus Pita with {0,80€}
Τυρί / Cheese {0,70€}
Τυρί cheddar / Cheddar cheese {1,00€}
Γραβιέρα / Graviera cretan cheese {1,00€}
Μοτσαρέλα / Mozzarella cheese {1,00€}
Κατσικίσιο τυρί / Goat cheese {1,00€}
Σουτζούκι / Soutzouki {0,80€}
Ζαμπόν / Ham {0,60€}
Μπέικον / Bacon {0,70€}
Σαλάμι / Salami {0,70€}
Γαλοπούλα / Turkey {0,70€}
Λουκάνικο / Sausage {0,70€}
Απάκι / Αpaki (smoked pork) {0,80€}
Χαλούμι / Halumi {1,00€}
Φέτα / Feta {0,80€}
Ροκφόρ / Blue cheese {0,80€}
Τυρί κρέμα / Cream cheese {0,80€}
Μπιφτέκι / Burger {0,80€}
Μπιφτέκι Μοσχαρίσιο 200gr / Beef burger 200gr {2,50€}
Κοτομπιφτέκι / Chicken burger {0,80€}
Μπιφτέκι λαχανικών / Veggie burger {0,80€}
Κοτόπουλο (Φρέσκο) / Chicken (fresh) {1,00€}
Κοτομπουκιές / Chicken nuggets {0,80€}
Κεμπάπ / Kebap {1,00€}
Γύρος χοιρινός (φρέσκος) / Gyros pork (fresh) {1,00€}
Γύρος κοτόπουλο (φρέσκος) /Gyros Chicken (fresh) {1,00€}
Τόνος / Tuna {0,90€}
Μανιτάρια / Mushrooms {0,60€}
Μανιτάρια αλα κρέμ /Mushrooms a la creme {0,90€}
Ντομάτα / Tomato {0,40€}
Πιπεριά / Green pepper {0,40€}
Αγγούρι / Cucumber {0,40€}
Σως,
μαγ
Μαρούλι / Lettuce {0,30€}
κέτσαιονέζα,
π,
μ
ο
Ρόκα / Roka {0,50€}
Sauce υστάρδα /
, may
Ελιές / Olives {0,50€}
on
ketchu
p, mu naise,
Καλαμπόκι / Corn {0,50€}
stard
Κρεμμύδι / Onion {0,30€}
Καραμελωμένα κρεμμύδια /Caramelized onions {0,60€}
Αυγό / Egg {0,50€}
Πατατάκια / Chips {0,40€}
Πατάτες τηγανιτές /Fried potatoes {0,50€}
Τυροσαλάτα / Cheese salad {0,60€}
Ρώσσικη / Russian Salad {0,60€}
Ζαμπονοσαλάτα Ουγγαρέζα / Ham Salad {0,70€}
Βουδαπέστης / Budapest salad {0,60€}
Coleslaw / Coleslaw {0,80€}
Γκουαγκαμόλε / Guacamole {0,80€}
Γαριδοσαλάτα / Shrimp salad {0,90€}
Καβουροσαλάτα / Crab salad {0,90€}
Τονοσαλάτα / Tuna salad {0,90€}
Κοτοσαλάτα / Chicken salad {0,80€}
Γιαούρτι / Yoghurt {0,40€}
Τζατζίκι / Tzatziki {0,50€}
Ταμπάσκο / Tabasco {0,50€}
Πικλ σως / Pickles sauce {0,50€}

Fre e

CLUB SANDWICHES
Club Sandwich {4,90€}
Club Sandwich με τόνο /
Tuna Club Sandwich {5,30€}
Club Sandwich με κοτόπουλο /
Chicken Club Sandwich {5,30€}

Σερβίρονται με πατάτες / Served with fried potatoes

ΧΑΜΠΟΥΡΚΕΡ HAMBURGERS
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HAMBURGER {2,90€}

Μπιφτέκι, ντομάτα, πιπεριά, μαρούλι, σως /
Burger, tomato, green pepper, lettuce, sauce

CHICKEN BURGER {3,00€}

Κοτομπιφτέκι, ντομάτα, πιπεριά, μαρούλι, σως /
Chicken burger, tomato, green pepper, lettuce, sauce

VEGETABLE BURGER {3,00€}

Μπιφτέκι λαχανικών, ντομάτα, πιπεριά, μαρούλι, σως /
Veggie burger, tomato, green pepper, lettuce, sauce

CHEESEBURGER {3,20€}

Μπιφτέκι, τυρί, ντομάτα, πιπεριά, μαρούλι, σως /
Burger, cheese, tomato, green pepper, lettuce, sauce

BACON BURGER {3,20€}

Μπιφτέκι, μπέικον, ντομάτα, πιπεριά, μαρούλι, σως /
Burger, bacon, tomato, green pepper, lettuce, sauce

BACON CHEESEBURGER {3,50€}

Μπιφτέκι, τυρί, μπέικον, ντομάτα, πιπεριά, μαρούλι, σως /
Burger, cheese, bacon, tomato, green pepper, lettuce, sauce

DOUBLE CHEESEBURGER {3,90€}

Διπλό μπιφτέκι, διπλό τυρί, ντομάτα, πιπεριά, μαρούλι, σως /
Double burger, double cheese, tomato, green pepper, lettuce, sauce

DOUBLE BACON CHEESEBURGER {4,20€}
Διπλό μπιφτέκι, διπλό τυρί, διπλό μπέικον, ντομάτα,
πιπεριά, μαρούλι, σως / Double burger, double cheese,
double bacon, tomato, green pepper, lettuce, sauce

CRAZY BURGER {4,00€}

Κυπριακή πίτα, μπιφτέκι, μαρούλι, ντομάτα, πιπεριά,
coleslaw / Cyprus pita, burger, lettuce, tomato,
green pepper, coleslaw

MEXICAN BURGER {3,50€}

Μπιφτέκι, ντομάτα, πιπεριά, μαρούλι, τσίλι /
Burger, tomato, green pepper, lettuce, chili

COWBOY BURGER {3,80€}

Μπορείτε να επιλέξετε μοσχαρίσιο
μπιφτέκι 200γρ με έξτρα χρέωση /
You can use beef burger 200gr
instead of pork burger with extra
charge of {1,70€}

BBQ σως, μπιφτέκι, τυρί, μπέικον, μαρούλι, ντομάτα,
πιπεριά / BBQ sauce, burger, cheese, bacon, lettuce,
tomato, green pepper

PICKLES BURGER {3,90€}

Μπιφτέκι, τυρί, μπέικον, μαρούλι, ντομάτα, πιπεριά,
πικλ σως, κέτσαπ / Burger, cheese, bacon, lettuce, tomato,
green pepper, pickles sauce, kethup

XL BEEF BURGER {5,50€}

Μπιφτέκι μοσχαρίσιο black angus 200γρ, τυρί τσένταρ, μπέικον,
ντομάτα, πιπεριά, μαρούλι, σως της αρεσκειας σας /
Beef burger black angus 200gr, cheddar cheese, bacon, tomato, green
pepper, lettuce, sauce of your selection

Meraklis Burger {5,50€}

Μπιφτέκι μοσχαρίσιο black angus 200gr, φέτα, τυρί κρέμα, σουτζούκι, ντομάτα,
μαρούλι, σως λιαστής ντομάτας /Beef burger black angus 200gr, feta cheese,
creamcheese, soutzouki, tomato, lettuce, sundried tomato sauce

Mushroom Burger {5,50€}

Μπιφτέκι μοσχαρίσιο black angus 200gr, κατσικίσιο τυρί, μανιτάρια, μπέικον,
καραμελωμένα κρεμμύδια, μαγιονέζα / Beef burger black angus 200gr, goat
cheese, mushrooms, bacon, caramelized onions, mayonnaise
Τυρί τσένταρ αντί γκούντα / Cheddar cheese instead of gouda cheese {+ 0,30€}
Jack daniel’s - Budweiser - BBQ - Chilli σως / sauce
{0,80€}
Πικλ σως / Pickles sauce - Sour cream
{0,50€}

Spicy

ΣΑΛΑΤΕΣ SALADS

Το λάδι που χρησιμοποιείται στις σαλάτες είναι έξτρα παρθένο ελαιόλαδο.
Όλες οι σως παρασκευάζονται από εμάς με έξτρα παρθένο ελαιόλαδο.
Δυνατότητα επιλογής γραβιέρας ή παρμεζάνας ή ρεγκάτο /
Oil that we use at our salads is extra virgin olive oil.
All our sauces are made from us with extra virgin olive oil.
You can select to use cretan graviera cheese or parmesan or regato cheese.

ΧΩΡΙΑΤΙΚΗ / GREEK SALAD {4,20€}

Ντομάτα, αγγούρι, πιπεριά, κρεμμύδι, ελιές, φέτα, ρίγανη, έξτρα παρθένο
ελαιόλαδο / Tomato, cucumber, green pepper, onion, olives, feta cheese,
oregano, extra virgin olive oil

ΚΑΙΣΑΡΑ / CAESAR’S {5,20€}

Μαρούλι, κοτόπουλο (φρέσκο), καλαμπόκι, γραβιέρα ή ρεγκάτο, κρουτόν,
σως vinaigrette / Lettuce, chicken (fresh), sweet corn, cretan graviera cheese or
regato cheese, crouton, vinaigrette sauce

CRAZY SALAD {5,20€}

Μαρούλι, ντοματίνια, κράνμπερι, πορτοκάλι, γραβιέρα ή παρμεζάνα, κρουτόν,
σως vinaigrette / Lettuce, small tomatoes, cranberry, orange(fresh), cretan graviera cheese or parmezan, crouton, vinaigrette sauce

ΣΕΦ / CHEF {5,20€}

Μαρούλι, τυρί, ζαμπόν, καλαμπόκι, ντομάτα, πιπεριά, αγγούρι, κρεμμύδι,
αυγό, σως / Lettuce, cheese, ham, corn, tomato, green pepper, cucumber, onion,
egg, sauce

ΤΟΝΟΣΑΛΑΤΑ / TUNA SALAD {5,20€}

Μαρούλι, τόνος, ντομάτα, αγγούρι, αυγό, μαγιονέζα / Lettuce, tuna, tomato,
cucumber, egg, mayonnaise

ΚΑΒΟΥΡΟΣΑΛΑΤΑ / CRAB SALAD {5,20€}

Μαρούλι, καβούρι, καρότο, καλαμπόκι, σως / Lettuce, crab, carrot, corn, sauce

ΙΤΑΛΙΚΗ / ITALIAN {5,20€}

Μαρούλι, ρόκα, γραβιέρα ή παρμεζάνα, ντοματίνια, σως με βαλσάμικο /
Lettuce, roka, cretan graviera cheese or parmesan, small tomatoes, balsamic sauce

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ / MEDITERRANEAN {5,20€}

Μαρούλι, λιαστή ντομάτα, κουκουνάρι, γραβιέρα ή παρμεζάνα, σως με
βαλσάμικο / Lettuce, sun dried tomatoes, cone dry nuts, cretan graviera cheese
or parmesan, balsamic sauce

JACKET POTATOES
ΠΑΤΑΤΑ ΜΕ ΒΟΥΤΥΡΟ / POTATOE WITH BUTTER {1,90€}
Τυρί / Cheese {1,00€}
Καλαμπόκι / Corn {0,50€}
Τυροσαλάτα / Cheese salad {0,60€}
Ρώσσικη / Russian salad {0,60€}
Ζαμπονοσαλάτα Ουγγαρέζα / Hamsalad {0,70€}
Βουδαπέστης / Budapest salad {0,60€}
Coleslaw / Coleslaw {0,80€}
Γκουαγκαμόλε / Guacamole {0,80€}
Γαριδοσαλάτα / Shrimp salad {0,90€}
Καβουροσαλάτα / Crab salad {0,90€}
Τονοσαλάτα / Tuna salad {0,90€}
Κοτοσαλάτα / Chicken salad {0,80€}
Μανιτάρια α λα κρεμ / Mushrooms ala creme {0,90€}

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ SOFT DRINKS
Αμίτα (χυμοί) / Amita (juices) 330ml
Αναψυκτικά / Soft drinks 330ml
Αναψυκτικά / Soft drinks 500ml
Nestea / Nestea 330ml
Τσάι Αριζόνα / Arizona Tea 500ml
Hell (energy drink) / Hell (energy drink) 250ml
Ρέντ Μπούλ / Red Bull 250ml
Σόδα Schweppes / Soda Schweppes 330ml
Εμφιαλωμένο νερό Samaria / Mineral water Samaria 750ml
Μεταλικό νερό Ζαγόρι / Mineral water Zagori 500ml
Ανθρακούχo νερό Ζαγόρι / Zagori (Sparkling water) 330ml
Τonic water

{1,30€}
{1,20€}
{1,60€}
{1,30€}
{3,00€}
{1,50€}
{2,50€}
{1,20€}
{0,70€}
{0,50€}
{1,20€}
{1,20€}

ΤΟΠΙΚΑ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ LOCAL SOFT DRINKS
Φρέσκοι χυμοί / Fresh juices

{2,50€}

Φρέσκος χυμός ανάμεικτος /
Fresh cocktail juice
Αναψυκτικά Γεράνι / Soft drinks Gerani

{3,00€}
{1,00€}

Αναψυκτικά Τεμένια / Soft drinks Temenia

{1,00€}

Πορτοκάλι, μπανάνα / Orange, banana

Πορτοκαλάδα, Μπυράλ, Γκαζόζα, Λεμονάδα /
Orangeade, Biral, Lemonade, Gazoza

Πορτοκαλάδα, Μπυράλ, Γκαζόζα, Λεμονάδα /
Orangeade, Biral, Lemonade, Gazoza

ΚΡΑΣΙ-ΟΥΖΟ WINE-OUZO
Κρασί λευκό Ροδίτης / White wine Roditis 187ml
Κρασί Λευκό Μοσχοφίλερο / White wine Moschofilero 187ml
Κρασί κόκκινο Αγιωργίτικο / Red wine Agiorgitiko 187ml
Ούζο Βαρβαγιάννης / Ouzo Varvagiannis 200ml
Ούζο Πλωμάρι / Ouzo Plomari 200ml
Ούζο Ποτήρι / Ouzo glass

{3,50€}
{3,50€}
{3,50€}
{5,00€}
{5,00€}
{3,00€}

ΜΠΥΡΕΣ & ΑΛΚΟΟΛ BEERS & ALCOHOL
Μύθος Βαρελίσια / Draught Mythos 330ml
Μύθος Βαρελίσια / Draught Mythos 500ml
Άμστελ /Amstel 330ml
Χάινεκεν / Heineken 330ml
Μύθος / Mythos 330ml
Φίξ / Fix 330ml
Άμστελ /Amstel 500ml
Χάινεκεν / Heineken 500ml
Μύθος / Mythos 500ml
Φίξ / Fix 500ml
Κορόνα / Corona 330ml

{2,00€}
{3,00€}
{1,60€}
{1,70€}
{1,60€}
{1,60€}
{2,30€}
{2,50€}
{2,30€}
{2,30€}
{3,50€}

Spirits
Γκόρντον Σπέις, Μπακάρντι Μπρίζερ, Σμιρνόφ Αις /
Gordon’s Space, Bacardi Breezer, Smirnoff Ice

{3,50€}

Ουίσκι / Whiskey
Βότκα / Vodka
Κονιάκ / Cognac
Gin tonic

{4,00€}
{4,00€}
{3,00€}
{4,00€}

ΚΑΦΕΣ COFFEES
Φραπέ / Frappe
Νες καφέ / Nescafe
Ελληνικός / Greek coffee
Διπλός Ελληνικός / Greek coffee (double)
Εσπρέσο / Espresso
Διπλός Εσπρέσο / Double Espresso
Καπουτσίνο / Cappuccino
Διπλό Καπουτσίνο / Double Cappuccino
Λάττε / Latte
Ιρλανδικός / Irish Coffee
Κρύα σοκολάτα / Cold chocolate
Ζεστή Σοκολάτα / Hot Chocolate
Φρέντο / Freddo
Τσάι (Lipton) / Tea (Lipton)
Γαλλικός / Filter coffee
Crazy Hot Caramel / Crazy Hot Caramel

{1,50€}
{1,50€}
{1,00€}
{1,50€}
{1,20€}
{1,50€}
{2,00€}
{2,50€}
{2,00€}
{4,00€}
{2,00€}
{2,00€}
{1,50€}
{2,00€}
{2,00€}
{3,00€}

MILK SHAKES
Βανίλια / Vanilla
Φράουλα / Strawberry
Σοκολάτα / Chocolate
OREO SHAKE / OREO SHAKE
OREO SHAKE φράουλα / OREO SHAKE Strawberry
Kinder Bueno shake / Kinder Bueno shake
Ferrero Rocher shake / Ferrero Rocher shake
Αμαρένα Shake / Amarena Shake
Μπισκοτίνο Shake / Biscotino Shake

{3,50€}
{3,50€}
{3,50€}
{3,50€}
{3,50€}
{4,00€}
{4,00€}
{4,00€}
{4,00€}

SMOOTHIES
Φράουλα / Strawberry
Μπανάνα / Banana
Καρπούζι / Watermelon
Μάνγκο / Mango
Βατόμουρο / Rasberry

{3,50€}
{3,50€}
{3,50€}
{3,50€}
{3,50€}

Στις τιμές συμπεριλαμβάνονται όλες οι νόμιμες επιβαρύνσεις /
Prices include all legal charges.
Απαγορεύεται η κατανάλωση αλκοόλ σε ανηλίκους κάτω των 18 ετών. /
Use of alcohol is prohibited to minors under 18 years old.
Επωφεληθείτε από την προσφορά μας και ζητήστε την coffee card από το ταμείο μας. /
Take advantage of our special offer and ask for your coffee card from the cashier.
Οι τιμές του καταλόγου μπορούν να μεταβληθούν χωρίς προειδοποίηση. /
All prices can be changed without previous warning.
Αγορανομικός Υπεύθυνος: Βαρουξάκης Ιωάννης
Τεχνικός Ασφαλείας: Βαρουξάκης Ιωάννης

