ΓΛΥΚΑ
Τυλιχτό Banoffee

2.30€

με καραμέλα γάλακτος, μπανάνα και τριμμένο μπισκότο σε τορτίγια

Τυλιχτό Nutella

2.30€

με Nutella, μπανάνα και τριμμένο μπισκότο σε τορτίγια

Cheese Cake με Nutella ή αγριοκέρασο
Πορτοκαλόπιτα

3.20€
3.20€

ΚΡΑΣΙ

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ

Κόκκινο ή Λευκό 0,5lt
Κόκκινο ή Λευκό 1lt

4.70€
9.00€

ΟΥΖΟ / ΤΣΙΠΟΥΡΟ
Τσίπουρο “Το δεκαράκι” 200ml
Ούζο “Πλωμαρίου”/ “Ματαρέλλη”
200ml

Pepsi / Pepsi Max 330ml
7up / Ηβη 330ml
Ηβη Soda Water 330ml
Avra (φυσικό μεταλλικό νερό) 1lt
Avra (φυσικό μεταλλικό νερό) 0,5lt

1.40€
1.30€
1.30€
1.00€
0.50€

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

210 9590608

ΠΑΓΚΡΑΤΙ

210 7238405

Σαπφούς 99 (Πλ. Κύπρου)

7.10€
6.60€

Αμύντα 6 (Πλ. Προσκόπων)

ΜΠΥΡΕΣ
FIX Hellas 330ml
Kaiser 330ml
FIX Άνευ 330ml
Mythos 330ml

1.90€
2.20€
1.90€
1.80€

ώρες διανομών (12:00 έως 01:00)
Στο Κατάστημα μας δεν υπάρχει τίποτε προψημένο
γι’ αυτό ζητάμε την κατανόηση σας στις ώρες αιχμής.

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ.
ΣΤΙΣ ΣΑΛΑΤΕΣ ΜΑΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο. ΣΤΑ ΤΗΓΑΝΙΤΑ ΤΟ ΛΑ∆Ι ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΕΙΝΑΙ ΗΛΙΕΛΑΙΟ.
Η ΦΕΤΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ.
ΟΛΑ ΜΑΣ ΤΑ ΚΡΕΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΝΩΠΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ‘Α ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ.
Οι τιμές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση και τότε ο νέος κατάλογος αναιρεί κάθε προγενέστερο.
Ελάχιστη παραγγελία 5€
Ελάχιστος χρόνος παράδοσης παραγγελίας 35 λεπτά.

www.facebook.com/kreatofageion

www.kreatofageion.gr

ΤΕΜΑΧΙΑ

ΠΑΤΑΤΕΣ

Πιτάκι λευκό
Πίτα λευκή / ολικής
Χοιρινό καλαμάκι (100gr)
Κοτόπουλο μπούτι καλαμάκι (100gr)
Κεμπάπ παραδοσιακό (100gr)
Μπιφτέκι κοτόπουλο (100gr)
Μπιφτέκι μοσχαρίσιο (100gr)
Χαλούμι (100gr)

0.50€
0.50€
1.80€
1.70€
1.80€
1.70€
1.80€
2.20€

HOT DOG με παραδοσιακό χοιρινό λουκάνικο, κρεμμύδι με bacon, μουστάρδα & ketchup
ΣΚΕΠΑΣΤΗ ΠΙΤΑ με ψιλοκομμένο φιλέτο χοιρινό, πατάτες, ντομάτα,
τυρί τριμμένο και τζατζίκι
ΣΚΕΠΑΣΤΗ ΠΙΤΑ με ψιλοκομμένο κοτόπουλο, πατάτες, μαρούλι, ντομάτα, τυρί
τριμμένο και σως μουστάρδας με γιαούρτι

3.20€
5.90€

ΤΥΛΙΧΤΑ / σε πίτα με..
Χοιρινό ψιλοκομμένο ψημένο στη σχάρα
τζατζίκι, ντομάτα, κρεμμύδι
Κοτόπουλο στήθος ψιλοκομμένο
μαρούλι, ντομάτα, σως μουστάρδας με γιαούρτι
Ψητά λαχανικά μελιτζάνα, κολοκύθι, πιπεριά, μανιτάρια, καρότο
με μαρούλι, ντομάτα και κόκκινη πικάντικη σως
Χοιρινό καλαμάκι τζατζίκι, ντομάτα, κρεμμύδι
Κοτόπουλο καλαμάκι μπούτι
μαρούλι, ντομάτα, σως μουστάρδας με γιαούρτι
Μοσχαρίσιο μπιφτέκι τζατζίκι, ντομάτα, κρεμμύδι
Κοτόπουλο μπιφτέκι ντομάτα και τζατζίκι για φίλημα
Κεμπάπ αρνίσιο ντομάτα, κρεμμύδι, κόκκινη σάλτσα γιαουρτλού
Λουκάνικο χωριάτικο
ντομάτα, κρεμμύδι, σως μουστάρδας με γιαούρτι

5.90€

Τορτίγια
25cm

Κυπριακή

Πίτα

3.90€

3.40€

2.60€

3.90€

3.40€

2.40€

3.40€

3.00€

2.20€
2.60€
2.40€
2.40€
2.40€
2.50€
2.40€

Επιλέξτε έξτρα σάλτσα για τα τυλιχτά σας: Τζατζίκι / Τζατζίκι χωρίς σκόρδο
/ Γιαουρτλού / Τυροκαυτερή / Ελαφριά σάλτσα μουστάρδας με γιαούρτι / Κόκκινη
Πικάντικη

Φρέσκιες πατάτες τηγανιτές κομμένες στο χέρι
Φρέσκιες πατάτες τηγανιτές κομμένες στο χέρι με τριμμένη φέτα
Φρέσκιες πατάτες τηγανιτές κομμένες στο χέρι με τυρί τσένταρ και μπέικον
Πατάτες της Μαμάς φρέσκιες τηγανιτές πατάτες με αυγά μάτια
Πατάτες του Μερακλή φρέσκιες τηγανιτές πατάτες με αυγά μάτια και
ψιλοκομμένο σουτζούκι

ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΑ

* συνοδεύονται με φρεσκοκομμένες τηγανιτές πατάτες

Μοσχαρίσια μπιφτέκια χειροποίητα με σάλτσα μουστάρδας
Μπιφτέκια κοτόπουλο με φρέσκα μπαχαρικά και σάλτσα
γιαουρτιού με άνηθο
Kεμπάπ γιαουρτλού xειροποίητα με σπιτική ελαφρώς καυτερή
κόκκινη σάλτσα και γιαούρτι με ψητή ντομάτα πάνω σε πίτα
Κοντοσούβλι κοτόπουλο μπούτι χωρίς κόκκαλο με πιπεριές, φρέσκια
ντομάτα και κρεμμύδι
Τραγανό κοτόπουλο μπούτι χωρίς κόκκαλο μαριναρισμένο
με μουστάρδα, φρεσκοτριμμένο πιπέρι & θυμάρι
Χοιρινά μπριζολάκια χωρίς κόκκαλο
Μοσχαρίσια μπριζολάκια χωρίς κόκκαλο από νεαρό ντόπιο μοσχάρι
Συκώτι μοσχαρίσιο γάλακτος
Χοιρινό ψιλοκομμένο στη σχάρα πάνω σε πίτα, με ψητή ντομάτα
και κρεμμύδι
Κοτόπουλο στήθος ψιλοκομμένο πάνω σε πίτα με μαρούλι,
ντομάτα και σως μουστάρδα - μέλι
Παιδάκια κοτόπουλο (500gr)
Κεμπάπ λαχανικών με σαλάτα ρόκα - σπανάκι και σως γιαουρτιού

2.90
3.80
4.90
4.80
5.80
5,50€
Μισή
μερίδα

4.90€
4.90€

7.90€
7.90€

5.00€

8.20€
7.90€

ΟΡΕΚΤΙΚΑ

8.20€
12.60€
7.60€
8.00€
7.80€
5.90€
6.30€

* συνοδεύονται με τηγανιτές πατάτες

3.20€
3.90€
5.40€
3.90€

Κλασικό με μοσχαρίσιο μπιφτέκι, τυρί cheddar, ντομάτα, κρεμμύδι, ketchup
Κοτόπουλο με μπιφτέκι κοτόπουλο, λόλα, ντομάτα, sauce μουστάρδας
Κοτόπουλο Πανέ με στήθος κοτόπουλο πανέ, λόλα, ντομάτα, sauce μουστάρδας
Μανιταριών με μοσχαρίσιο μπιφτέκι, γραβιέρα, ντομάτα, μανιτάρια πλευρώτους και
μαγιονέζα τρούφας
Ιταλικό με μοσχαρίσιο μπιφτέκι, μοτσαρέλα, ντομάτα, ρόκα και μαγιονέζα με pesto
Special με μοσχαρίσιο μπιφτέκι, τυρί cheddar, αυγό, μπέικον, ντομάτα και sauce
μουστάρδας
ΧXL - Mπιφτέκι μοσχαρισιο (600gr) γεμιστό με κεφαλοτύρι
σε XL ψωμάκι Burger με καραμελωμένα κρεμμύδια με bacon και σως μουστάρδα γιαούρτι / συνοδεύεται με πατάτες τηγανιτές και δύο διαφορετικές σάλτσες

3.90€
4.10€
4.40€

ΤΑ ΠΙΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΛΟΦΑΓΑ

2.90€
2.90€
3.70€
3.90€
4.30€

Τζατζίκι σπιτικό με φρέσκα μυρωδικά
Τζατζίκι σπιτικό με φρέσκα μυρωδικά χωρίς σκόρδο
Τυροκαυτερή με μπούκοβο και ψημένη καυτερή πιπεριά κέρατο
Φάβα Σαντορίνης με φρέσκοκομμένο κρεμμύδι
Μελιτζανοσαλάτα ελαφρώς καπνιστή με πιπεριά Φλωρίνης
και ψιλοκομμένο μαιντανό
Λουκάνικο χωριάτικο στη σχάρα
Φέτα σε αλουμινόχαρτο, με κρεμμύδι, ντομάτα και πιπεριά
Μαστέλο Χίου σχάρας με πίτα, ντομάτα και σως βαλσάμικου
Ικαριώτικο κομμένη πίτα με ντομάτα, φρέσκο κρεμμύδι, μαιντανό,
ρίγανη και βαλσάμικο
Ψητά λαχανικά σχάρας με σως βαλσάμικο
Σπιτικά τυροπιτάκια (3τεμάχια)
Κιμαδοπιτάκια (3 τμχ.)

ΣΑΛΑΤΕΣ

Μικρή

Σαλάτα “Κρεατοφαγείον” με ντομάτα, αγγούρι, ψητό μαστέλο Χίου,
ρόκα, πιτάκια και σως βαλσάμικου με μουστάρδα και μέλι
Χωριάτικη σαλάτα με ντομάτα, φέτα, ψιλοκομμένο αγγούρι,
πιπεριά, κρεμμύδι, ελιές, παξιμαδάκια και κάπαρη
Ρόκα - Σπανάκι, ντοματίνια, ψητή πιπεριάς Φλωρίνης, γραβιέρα Κρήτης,
κρουτον και σως βαλσάμικου
Σαλάτα Καίσαρα με iceberg, μαρούλι, κοτόπουλο στήθος, μπέικον, καρότο,
αρωματικά κρουτόν, γραβιέρα Κρήτης και ceasars ντρέσινγκ
Ελληνική Πράσινη με ανάμεικτα πράσινα λαχανικά, ντοματίνια,
μανιτάρια στη σχάρα, μανούρι και σως βαλσάμικου
Κρητικός Ντάκος με φρεσκοτριμμένη ντομάτα, ξινομυζήθρα ή φέτα
Σαλάτα “Σπανακόπιτα” με σπανάκι, ντοματίνια, άνηθο, φρέσκο κρεμμύδι,
τριμμένη φέτα και τραγανό φύλλο
Φρεσκοκομμένο μαρούλι με φρέσκο κρεμμυδάκι και άνηθο
Βραστά Λαχανικά

4.80€

7.40€

3.90€

5.90€

4.00€

6.60€
7.60€
6.90€
5.30€
6.70€
4.30€
4.30€

Ποικιλία Κρεάτων
καλαμάκι κοτόπουλο, καλαμάκι χοιρινό, μπιφτέκι μοσχαρίσιο, μπιφτέκι
κοτόπουλο, κοτόπουλο στήθος, ψιλοκομμένο χοιρινό, κεμπάπ και λουκάνικο συνοδεύεται με κρεμμύδι, ντομάτα και πιπεριά Φλωρίνης στη σχάρα, πιτάκια
και φρέσκιες τηγανιτές πατάτες
Χοιρινή Μπριζόλα (600gr)
συνοδεύεται με κρεμμύδι, ντομάτα και πιπεριά Φλωρίνης στη σχάρα,
πατάτες τηγανιτές και δύο διαφορετικές σάλτσες
Μπιφτέκι XL γεμιστό με κεφαλοτύρι (600gr)
συνοδεύεται με πατάτες τηγανιτές και σάλτσα γιαουρτιού
Ολόκληρο Κοτόπουλο ξεκοκαλισμένο (1kg)
συνοδεύεται με πατάτες τηγανιτές και σάλτσα “Κρεατοφαγείον”

1 τυλιχτό
της επιλογής σας
+ πατάτες
+ 1 αναψυκτικό 330ml

7.70€

+0,20€

ΜΠΙΦΤΕΚΟΨΩΜΟ - BURGER

ΤΥΛΙΧΤΟ
MENΟΥ

6,50€

ΜΕΝΟΥ
ΔΙΑΙΤΗΣ
2 καλαμάκια
χοιρινό ή κοτόπουλο
+ ατομική σαλάτα
ρόκα – σπανάκι

4.90€
4.90€
5.20€
5.80€
5.90€
5.70€
14.90€

10,00€

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ
ΜΕΝΟΥ
μισό κοτόπουλο
ξεκοκαλισμένο
+ πατάτες
+ 2 αναψυκτικά 330ml

17.40€

11.40€
14.30€
14.90€

16,90€

ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΜΕΝΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΑ
10 καλαμάκια χοιρινά ή
10 καλαμάκια κοτόπουλο
+ 1 μερίδα πατάτες
+ 2 αναψυκτικά 330ml

