ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Πάντα
Φρέσκα και
ποιοτικά!
ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ
ΕΚΠΤΩΣΗ
10% για 6€ & άνω
15% για 15€ & άνω

28210 55050
6980 333930

ΠΑΤΆΤΕΣ / ΟΡΕΚΤΙΚΆ
Φρέσκες τηγανιτές με ρίγανη ..........................2,50
Φρέσκες τηγανιτές με σως φέτας.....................3,00
Φρέσκες τηγανιτές με τριμμένη
παρμεζάνα και πάπρικα σως ............................3,00
Σπέσιαλ πατάτες .............................................3,50
κίτρινο τυρί, ψιλοκομμένο μπέικον & σως της επιλογής σας

Σαλάτες

Κρητική.....................................5,50
(ντομάτα, αγγούρι, ελιές, ντόπια μυζήθρα,
κάπαρη, φρέσκο κρεμμύδι, ψητό ψωμάκι,
πιπερίτσα τουρσί και παρθένο ελαιόλαδο)

Καίσαρα....................................6,00

Τραγανές σπιτικές φτερούγες......3 τμχ 6 τμχ 9 τμχ
με σως φέτας / bbq / πικάντικες............. 3,70

ΑΛΟΙΦΈΣ
Γκουακαμόλε..........................2,40
(αβοκάντο με λαϊμ κ σκόρδο)

(Μαρούλι, καλαμπόκι, μπέικον, μπουκίτσες
κοτόπουλο, παρμεζάνα, κρουτόν, σίζαρ σως)

Χούμους................................2,40

Delish.......................................5,00

Μελιτζανοσαλάτα...................2,40

(λόλες, ρόκα, ντοματίνια, φλύδες παρμεζάνας, σουσάμι, τραγανά αραβικά πιτάκια και
βινεγρέτ με βαλσάμικο λευκό & μέλι)

Delish με ψητά λαχανικά............6,50
(λόλες, ρόκα, ντοματίνια, φλύδες παρμεζάνας, σουσάμι, τραγανά αραβικά πιτάκια,
λαχταριστά ψητά λαχανικά και βινεγρέτ με
βαλσάμικο λευκό & μέλι)

Delish με κοτόπουλο................6,50
(λόλες, ρόκα, ντοματίνια, φλύδες παρμεζάνας,
σουσάμι, τραγανά αραβικά πιτάκια, μπουκίτσες κοτόπουλο ψημένο στα κάρβουνα και
βινεγρέτ με βαλσάμικο λευκό & μέλι)

(κρέμα από ρεβύθια, ταχίνι και σκόρδο)
(κρέμα από ψητή μελιτζάνα και φέτα)

Τυροκαυτερή..........................2,40
(κρέμα από φέτα, ελαιόλαδο & πράσινη
καυτερή πιπεριά)

Τζατζίκι..................................2,20
(γιαούρτι,αγγούρι, σκόρδο)
με τραγανά τσιπς πίτας + 0,40

Σπέσιαλ Αλοιφές....................3,60
με 3 ντιπάκια τις επιλογής σας & τραγανά πιτάκια

Delish με χαλούμι & τσορίθο....6,50

7,20 10,60

Special

Κοτοσπέσιαλ............................ 3,00
(κλασσική πίτα με καλαμάκι κοτόπουλο,
μπέικον, πατάτες, τριμμένη παρμεζάνα,
σως φέτας, ρόκα, ντομάτα & κρεμμύδι)

Το ψωμάκι του «Καίσαρα»....... 3,90
(ψωμάκι με γύρο κοτόπουλο, πατάτες,
τριμμένη παρμεζάνα, μαρούλι και σως
Καίσαρα)

Πανσέτα Delish σε ψωμάκι....... 4,30
(σιγοψημένη χοιρινή πανσέτα τελειωμένη
στη σχάρα με πατάτες, ντομάτα, μαρούλι,
ρόκα, κρεμύδι, σώς πάπρικας & γιαούρτι)

Χωριάτικο................................ 3,90
(Αραβικη πίτα με καλαμάκι κοτόπουλο,
πάστα μαύρης ελιάς, σως φέτας, ντομάτα,
κρεμμύδι, μαρούλι, ρόκα, ταμπουλέ ή
πατάτες)

Λάτιν....................................... 4,20

(λόλες, ρόκα, ντοματίνια, φλύδες παρμεζάνας, σουσάμι, τραγανά αραβικά πιτάκια,
χαλούμι, καπνιστό λουκάνικο τσορίθο και
βινεγρέτ με βαλσάμικο λευκό & μέλι)

(Αραβικη πίτα με καλαμάκι κοτόπουλο,
γκουακαμόλε, σως φέτας, λαχανοσαλάτα
“coleslaw”, ντομάτα)

Delish με χαλούμι & πλευρώτους.6,50

Μεσογειακό............................. 4,50

(λόλες, ρόκα, ντοματίνια, φλύδες παρμεζάνας,
σουσάμι, τραγανά αραβικά πιτάκια, χαλούμι, μανιτάρι «πλευρώτους» και βινεγρέτ
βαλσάμικο λευκό & μέλι)

(Αραβικη πίτα με καλαμάκι κοτόπουλο,
χαλούμι & τσορίθο, πέστο βασιλικού,
ντομάτα, κρεμμύδι, γιαούρτι, μαρούλι)

Πατατοσαλάτα..........................3,50
(αγγουράκι τουρσί, κρεμμύδάκι, μαϊντανο
και μαγιονέζα)

Ταμπουλέ..................................4,00

Μερίδα…

(κους- κους, ντομάτα, αγγούρι, ντρέσινγκ
μυρωδικών)

Φτερούγες Delish (4 τμχ) με σως φέτα / bbq / πικάντικες................... 4,90

Λαχανοσαλάτα “coleslaw”.......3,20

Πανσέτα Delish................................................................................ 7,00

(λάχανο κόκκινο-λευκό, ψιλοκομμένο καρότο, μαϊντανός, κρεμμύδι, ντρέσινγκ μουσταρδομαγιονέζας)

(οι φτερούγες μας συνοδεύονται από λαχανοσαλάτα και πατάτες τηγανιτές ή πατατοσαλάτα)
(Σιγοψημένη χοιρινή πανσέτα τελειωμένη στη σχάρα με πράσινη σαλάτα,ντομάτα, κρεμμύδι, γιαούρτι και σως πάπρικας και πίτα συνοδεύονται με πατάτες τηγανιτές ή πατατοσαλάτα)
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Νηστίσιμα...

ΜΕΡΊΔΕΣ

Ψητά λαχανικά σε Aραβική πίτα........... 3,60

Μερίδα Γύρος Χοιρινό.................................. 6,50
Μερίδα Γύρος Κοτόπουλο............................ 7,50
Πατατόγυρος Χοιρινό.................................. 7,50
Πατατόγυρος Κοτόπουλο............................. 8,50
Καλαμάκι Χοιρινό (3 τμχ.)............................ 6,50
Καλαμάκι Κοτόπουλο (3 τμχ.)....................... 7,00
Μπιφτέκι ανάμεικτο χειροποίητο ..... (3 τμχ.) 6,90
Μπιφτέκι Κοτόπουλο χειροποίητο... (3 τμχ.) 6,90
Κεμπάπ χοιρινό (3 τμχ.)................................ 6,50
Κεμπάπ κοτόπουλο........................... (3 τμχ) 6,50
Λουκάνικο χωριάτικο (3 τμχ)........................ 6,20
Χαλούμι, μανιτάρι «πλευρώτους» (3 τμχ)..... 7,00
Χαλούμι, τσορίθο, ντοματίνι (3 τμχ.)............ 7,00

(μανιτάρια,πιπεριές, μελιτζάνα, καρότο, χούμους,
ταμπουλέ, σως ταχίνι)

Μπιφτέκι λαχανικών σε κλασσική πίτα.... 2,40
Μπιφτέκι λαχανικών σε Αραβική πίτα... 3,30
Μπιφτέκι λαχανικών σε ψωμάκι........... 3,00
Το πιάτο του … χορτοφάγου............... 5,40

(Χαλούμι & πλευρώτους στα κάρβουνα «παντρεμένο» με λαχταριστά ψητά λαχανικά, ταμπουλέ
και χούμους, αραβική πίτα, πράσινη σαλάτα, σως
ταχίνι και σουσάμι)

ΤΕΜΆΧΙΑ
Καλαμάκι Χοιρινό......................... 1,50
Καλαμάκι Κοτόπουλο.................... 1,60
Μπιφτέκι ανάμεικτο χειροποίητο.... 1,60
Μπιφτέκι Κοτόπουλο χειροποίητο.. 1,50
Κεμπάπ χοιρινό............................ 1,50
Κεμπάπ κοτόπουλο....................... 1,60
Λουκάνικο χωριάτικο.................... 1,30
Χαλούμι, μανιτάρι «πλευρώτους» .. 1,70
Χαλούμι, τσορίθο, ντοματίνι......... 1,80
* Όλα τα τεμάχια συνοδεύονται από ψωμάκι
ψημένο στα κάρβουνα.

σκεπαστές

*Όλες οι μερίδες συνοδεύονται από φρέσκες τηγανιτές
πατάτες, πίτα, ντομάτα, κρεμμύδι, γιαούρτι ή σως)

ΠΊΤΕΣ / ΨΩΜΆΚΙΑ

Πίτα
κλασσική,
σικάλεως

Ψωμάκι

Αραβική

Γύρος Χοιρινό...........................................................2,50........3,20.......3,40
Γύρος Κοτόπουλο.....................................................2,70........3,40.......3,60
Καλαμάκι Χοιρινό......................................................2,40........3,00.......3,30
Καλαμάκι Κοτόπουλο................................................2,50........3,00.......3,40
Μπιφτέκι ανάμεικτο χειροποίητο...............................2,70........3,20.......3,60
Μπιφτέκι Κοτόπουλο χειροποίητο.............................2,70........3,20.......3,60
Κεμπάπ χοιρινό.........................................................2,40........3,00.......3,30
Κεμπάπ κοτόπουλο....................................................2,40........3,00.......3,30
Λουκάνικο χωριάτικο................................................2,20........2,70.......3,00
Χαλούμι, μανιτάρι πλευρώτους..................................2,70........3,20.......3,70
Χαλούμι, τσορίθο, ντοματίνι.....................................2,80........3,30.......3,70

Σκεπαστή Χοιρινό........................ 5,50
(2 πίτες στη σχάρα με γύρο χοιρινό, κίτρινο τυρί,
ντομάτα, κρεμμύδι, γιαούρτι ή ροζ σως, συνοδεύεται από φρέσκιες τηγανητές πατάτες)

Σκεπαστή Κοτόπουλο.................. 6,50
(2 πίτες στη σχάρα με γύρο κοτόπουλο, κίτρινο
τυρί, ντομάτα, κρεμμύδι, γιαούρτι ή κίτρινη σως,
συνοδεύεται από φρέσκιες τηγανητές πατάτες)

ΠΟΙΚΙΛΊΕΣ

Ποικιλία Χοιρινό....................................................9,50

Ποικιλία Κρεατικών ...............................................11,50

(γύρος χοιρινό, καλαμάκι χοιρινό, μπιφτέκι ανάμεικτο, λουκάνικο χωριάτικο, λουκάνικο Φρανκφούρτης, μπέικον, πατάτες τηγανιτές, πίτα,
ντομάτα, κρεμμύδι, γιαούρτι ή ροζ σως)

(καλαμάκι χοιρινό, καλαμάκι κοτόπουλο, μπιφτέκι ανάμεικτο, μπιφτέκι
κοτόπουλο, κεμπάπ, λουκάνικο χωριάτικο, χαλούμι με τσορίθο &
ντοματίνι, πατάτες τηγανιτές, πίτα, ντομάτα, κρεμμύδι, γιαούρτι ή σως)

Ποικιλία Κοτόπουλο .............................................10,50

Ποικιλία Delish .....................................................17,00

(γύρος κοτόπουλο, καλαμάκι κοτόπουλο, μπιφτέκι κοτόπουλο,
κεμπάπ κοτόπουλο, φτερούγα κοτόπουλο, μπέικον, πατάτες τηγανιτές,
πίτα, ντομάτα, κρεμμύδι, γιαούρτι ή κίτρινη σως)

(γύρος χοιρινό, γύρος κοτόπουλο,2 καλαμάκια χοιρινά, 2 καλαμάκια κοτόπουλο, μπιφτέκι ανάμεικτο, μπιφτέκι κοτόπουλο, πανσέτα,
λουκάνικο χωριάτικο, πατάτες τηγανιτές, ταμπουλέ, πίτα, ντομάτα,
κρεμμύδι, γιαούρτι ή σως)
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EXTRAS
Πίτα σκέτη .................................0,40
πατάτες ......................................0,40
τυρί ............................................0,40
μπέικον ......................................0,50
τυροκαυτερή ..............................0,20
γκουακαμόλε .............................0,20
μελίτζανοσαλάτα ........................0,20
dip κετσαπ .................................0,20
dip μουστάρδα ...........................0,20
dip ροζ σως ...............................0,30
dip κίτρινη σως ..........................0,30
dip σπέσιαλ σως ........................0,80
ταχίνι φέτα, πάπρικα, γουακαμόλε, τυροκαφτερή

έξτρα καλαμάκι χαλούμι ..............1,50

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΆ

ΜΠΎΡΕΣ / ΚΡΑΣΙΆ

Coca cola κουτάκι ........... 330 ml 1,30
Coca cola zero κουτάκι .... 330 ml 1,30
Coca cola light κουτάκι ... 330 ml 1,30
Coca cola μπουκάλι ......... 500 ml 1,60
Fanta πορτοκάλι κουτάκι .. 330 ml 1,30
Fanta λεμόνι κουτάκι ........ 330 ml 1,30
Sprite κουτάκι .................. 330 ml 1,30
Soda κουτάκι ................... 330 ml 1,30
Amita Motion .............................. 1,70
Nestea ροδάκινο ......................... 1,30
ΙΟΛΗ Ανθρακούχο ...................... 1,20
Τεμένια αναψυκτικά....................... 1,30

Amstel ............................. 500 ml 2,60
Heineken ......................... 500 ml 2,60
Mythos ............................ 500 ml 2,60
Fix ................................... 500 ml 2,60
Fischer ............................. 500 ml 2,80
Amstel κουτάκι ................ 330 ml 1,80
Heineken κουτάκι ............. 330 ml 1,80
Fix κουτάκι ....................... 330 ml 1,80
Ρετσίνα Χανίων............................. 3,00
Κρασί λευκό Χανίων......... 500 ml 3,00
Κρασί κόκκινο Χανίων...... 500 ml 3,00

(πορτοκαλάδα, λεμονάδα, γκαζόζα, μπυράλ)

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 1:

Με 1 Ποικιλία Delish,
ΔΏΡΟ 1 Σαλάτα Delish

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 4:

2 Σκεπαστές χοιρινό
+ 1 σαλάτα Delish

14€

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 2:

1 Ποικιλία Χοιρινό
+ 1 Coca cola 500 ml

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 5:

2 Σκεπαστές κοτόπουλο
+ 1 σαλάτα Delish

10€

15€

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 3:

Ποικιλία Κοτόπουλο
+ 1 Coca cola 500ml

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 6:
2 Μερίδες με
καλαμάκια της
επιλογής σας
+ 1 Σαλάτα Delish

11€

17€

Χρησιμοποιούμε μόνο φρέσκα υλικά υψηλής ποιότητας.
Ο κιμάς είναι φρέσκος μισός χοιρινός μισός μοσχαρίσιος

28210 55050
6980 333930
Ελάχιστη παραγγελία...

5€ στο κέντρο των Χανίων
10 € Σόδι, Κουμπελή, Χρυσοπηγή, Βλητές
15 € Σούδα, Κουνουπιδιανά, Μουρνιές, Περιβόλια,
Βαμβακόπουλο, Αγίοι Αποστόλοι, Νεροκούρου
ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΌΣ ΥΠΕΎΘΥΝΟΣ: ΗΛΊΑΣ ΚΩΝ. ΣΗΜΑΝΤΗΡΆΚΗΣ
Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ)

Ωράριο Διανομής: 12:30-01:30
Kυριακή 18:00-01:30
` Τσουδερών 32, στα βορεινά σκαλάκια της Αγοράς
X Delish ψητοπωλείο

