
Τραγανές πατάτες με ζεστή σως
τυριού τσένταρ & κυβάκια μπέικον 

Κοτομπουκιές με τραγανές πατάτες,
ντομάτα & σως μουστάρδας

Π Δ Ο Ε ΥΑ  ΜΙ ΟΙ ΝΚ

3,60

7,20

CLUB SANDWICH
Club Sandwich
με τυρί γκούντα, ζαμπόν, μαρούλι,
ντομάτα, μαγιονέζα, πατάτες 
τηγανητές & τριμμένο κεφαλοτύρι 

Super club sandwich
με φιλετάκι κοτόπουλο, τυρί γκούντα,
μπέικον, ντομάτα, μαρούλι, σως
μουστάρδας, τηγανητές πατάτες
& τριμμένο κεφαλοτύρι 

Πίτα Κλάμπ Γύρος Χοιρινός
 
Πίτα Κλάμπ Γύρος Κοτόπουλο
(Ντομάτα, κρεμμύδι, μουστάρδα,
πατάτες τηγανητές & κεφαλοτύρι) 

4,90

5,80

6,40

6,40

ΜΠΥΡΕΣ
Μύθος 330 ml

Άλφα   330ml

1,80

1,80

1,60ΧΥΜΟΙ

Coca cola

Coca zero

Pepsi cola

Pepsi cola max

Μεταλλικό Νερό 1lt 

Μεταλλικό Νερό 0,5lt

Λούξ πορτοκαλάδα

Λούξ πορτοκαλάδα μπλέ

Λούξ λεμονάδα         

Λούξ γκαζόζα

Σουρωτή

500ml

1,80

1,80

1,70

1,70

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ
1,40

1,40

1,30

1,30

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,00

0,50

ÔÇËÅÖÙÍÉÊÅÓ ÐÁÑÁÃÃÅËÉÅÓ

2414 005600

order online

ÏÑÅÊÔÉÊÁ

Í. Ðüñïé, Ðïóåéäþíïò 28       ËÜñéóá, ÐáðáêõñéáæÞ 66Á

Μπιφτέκια με πατάτες
και σως μουστάρδας                          7,20

Caesar club sandwich
με φιλετάκι κοτόπουλο, μπέικον, 
μαρούλι παρμεζάνα, caesar sause 
& πατάτες τηγανητές 

5,80



ΣΑΛΑΤΕΣ Ατομική

Μαλιμπού 
Ανάμικτα λαχανικά, 
χρωματιστές πιπεριές, 
τοματίνια, κάσιους, ξανθές σταφίδες
κορίνθου, καρύδια & βινεγκρέτ μελιού.  
Caesars 
Ανάμικτα  λαχανικά,
φέτες κοτόπουλο, ντοματίνια,
κρουτόνς, caesar σως, & φλοίδες
παρμεζάνας. 
Πράσινη σαλάτα
με γύρο κοτόπουλο  
Ανάμικτα λαχανικά,
γύρος κοτόπουλο, ντοματίνια,
κρουτόν & caesar σως.  
Πράσινη σαλάτα
με γραβιέρα Νάξου 
Ανάμικτα  λαχανικά
μπριζολάκι χοιρινό, ντομάτα,
αγγουράκι, σως & φέτες
γραβιέρας Νάξου. 
Κρητική κριθαρομπουκιές 
Ντομάτα, ροδέλες ελιάς, κρεμμύδι, πιπεριά,
κάπαρη, κύβοι τυρί φέτα, Κρητικά
παξιμαδάκια, ρίγανη, μαιδανός, 
έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. 

 Χωριάτικη 
Με ντομάτα, αγγουράκι, τυρί φέτα
κρεμμύδι, ελιές, πράσινη πιπεριά,
& έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. 
 
Σαλάτα Σεφ 
Ανάμικτα λαχανικά, τυρί gouda,
ζαμπόν, αυγό βραστό & σεφ σως.

Γλυκός πειρασμός
Ανάμικτα  λαχανικά,
καρύδια, κρουτόν, καραμελωμένα
σύκα κύμης, ανθότυρο & σως μαρμελάδας
φράουλα.

6,50          4,20

6,50            4,20

6,80              4,50           

6,20             4,20

6,20              4,20

6,20              4,20

6,50               4,20 

6,50           4,20

 

Κολοκυθοκροκέτες 
με τυρί φέτα 

Μπουρεκάκια
με μπέικον και τυριά

ΟΡΕΚΤΙΚΑ

4,20

4,20

Πατάτες

Πατάτες με ζεστή σως
τυριού τσένταρ & μπέικον  

Πατάτες κυδωνάτες  (με φλούδα)

ΠΑΤΑΤΕΣ 

2,40

3,60

2,60

Φέτα λαδορίγανη Π.Ο.Π

 

Φέτα σουσάμι - μέλι

 

Μπουγιουρντί με καυτερή πιπεριά.

 

Αλοιφές χειροποίητες
Τζατζίκι, τυροκαυτερή,ουγγαρέζα.

ΤΥΡΙΑ
3,00

3,80

4,20

2,80

ΤΥΛΙΧΤΑ (Σε πίτα)

Γύρος χοιρινός

Γύρος κοτόπουλο  

Μπιφτέκι παραδοσιακό  

Μπιφτέκι γεμιστό
με κρέμα τυριού  

Σουβλάκι χοιρινό χειροποίητο  

Σουβλάκι κοτόπουλο χειροποίητο  

Φιλετάκι κοτόπουλο 

Κοτομπουκιές

Πανσετάκι χοιρινό 

Σουτζουκάκι 

Λουκάνικο χωριάτικο 

Τυρολουκάνικο (γεμιστό)

Hot dog

 

   3,20

3,20

3,20

3,20

3,20

3,20

    3,20

3,20

3,20

3,20

3,20

3,20

2,80

Συνοδεύονται από ντομάτα, κρεμμύδι,
μουστάρδα & πατάτες τηγανητές

Σκεπαστή γύρος Χοιρινός

 

Σκεπαστή γύρος Κοτόπουλο
σε δύο πίτες με ντομάτα, κρεμμύδι, 
μουστάρδα, πατάτες τηγανητές & 
τριμμένο κεφαλοτύρι

4,80

4,80

Τα προϊόντα μπορεί να περιέχουν τα παρακάτω αλλεργιογόνα συστατικά Γλουτένη σίτου,πρωτείνη σόγιας, 
πρωτείνη γάλακτος, αυγό, μουστάρδα (σινάπι) σέλινο, σουσάμι, ξηροί καρποί. Ενημερώστε μας για τυχόν αλλεργία.

VEGAN - MEATless 
Burger Λαχανικών 

Μπουρί με φαλάφελ 

Μπουρί με φυτικές κοτομπουκιές 

4,50

4,50

4,50

Burger meat - free 5,50

Αλοιφές: 

Τζατζίκι

Ουγγαρέζα

Τυροσαλάτα 

ΕΠΙΛΟΓΕΣ (για τυλιχτά)

Κυπριακή Ψωμάκι0,30

Σως: 
Σως μουστάρδας 

Σως γιαουρτιού 

Ανδαλουσία σως (πικάντικη) 

Μπάρμπεκιου σώς

0,20

0,20

Μπουρί ή ζυμωτό με γύρο
χοιρινό ή κοτόπουλο

Μπουρί με σουβλάκι
χοιρινό ή κοτόπουλο  

Μπουρί με μπιφτέκι
παραδοσιακό ή γεμιστό 

Μπουρί με κοτομπουκιές 

Μπουρί με φιλετάκι κοτόπουλο
  
Μπουρί με λουκάνικο χωριάτικο
ή γεμιστό με τυρί

Μπουρί με πανσετάκι χοιρινό 

 

Συνοδεύονται με ντομάτα, μαρούλι, μουστάρδα, 
σως της επιλογής σας & πατάτες
τηγανητές

ΜΠΟΥΡΙΑ

4,80

4,80

4,80

4,80

4,80

4,80

4,80

Παραδοσιακός γύρος
χοιρινός ή κοτόπουλο 
   

Σουβλάκι χοιρινό χειροποίητο  

Σουβλάκι κοτόπουλο χειροποίητο 

Μπιφτέκι παραδοσιακό χειροποίητο 

ΜΕΡΙΔΕΣ

7,80

7,60

7,60

7,20

Μπιφτέκι γεμιστό με κρέμα τυριού 

Φιλετάκι κοτόπουλο σχάρας    

7,60

7,20

7,20
Λουκάνικο χωριάτικο

Τυρολουκάνικο γεμιστό 
7,20
7,20

Πανσετάκι 7,60
Πατάτες με γύρο χοιρινό,
αυγά μάτια και κεφαλοτύρι 7,80

Σουτζουκάκια 7,20

ΤΕΜΑΧΙΑ
Σουβλάκι χοιρινό 

Σουβλάκι κοτόπουλο 

Μπιφτέκι παραδοσιακό 

Μπιφτέκι γεμιστό με τυρί 

Φιλετάκι κοτόπουλο 

Σουτζουκάκι 

Λουκάνικο χωριάτικο

Πανσετάκι 

1,70

1,70

1,70

1,90

1,70

1,70

1,70

1,70

BURGERS
Hamburger   
με μαρούλι, ντομάτα,
κέτσαπ, μουστάρδα & σως 

Cheeseburger  
με τυρί, ντομάτα, μαρούλι,
κέτσαπ, μουστάρδα & σως 

Goldenburger  
με τυρί, μπέικον, ντομάτα, μαρούλι,
κέτσαπ, μουστάρδα & σως  

3,40

3,60

4,20

Πατάτες κυδωνάτες (με φλούδα) + 1,20

BBQ burger 
με τηγανητό αυγό, μπέικον, ντομάτα,
μαρούλι, κέτσαπ, μουστάρδα  & σώς
(συνοδεύεται με πατάτες τηγανητές)

Megaburger 
με διπλό μπιφτέκι, διπλό τυρί, τομάτα,
μαρούλι, κέτσαπ, μουστάρδα & σως
(συνοδεύεται με πατάτες τηγανητές) 

5.80

6,50

Rodeoburger  
Μοσχαρίσιο μπιφτέκι  με ντομάτα, 
μαρούλι, κέτσαπ, Μουστάρδα, σως
(συνοδεύεται με πατάτες τηγανητές)

6,20

(Σε μεγάλη Αραβική πίτα ή σε ζυμωτό χωριάτικο λαβάς) 

Ενημερωθείτε για νέα προϊόντα στη σελίδα μας www.barbeque-online.gr

Βίγκαν μαγιονέζα

(φυτικό burger)

Κοτομπουκιές

Νησιώτικη
Με ντοματίνια,κάππαρη, κρίταμο,

αλειφωτό τυρί, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο       6,50
και θαλασσινό αλάτι

Πατάτες με τριμμένη φέτα
και μυρωδικά (ρίγανη,θυμάρι,μαιδανό) 3,60

Ποικιλία MIX – GRILL (για 1 άτομο)

Ποικιλία ΜΙΧ - GRILL (για 2 άτομα)

Crispy Chickenburger 
Με παναρισμένο κοτόπουλο, ντομάτα,
μαρούλι, κέτσαπ, μουστάρδα & σώς 
(με πατάτες + 1,00)

(με πατάτες + 1,00)

(με πατάτες + 1,00)

(με πατάτες + 1,00)

8,50

16,00

(Συνοδεύονται με ντομάτα, μαρούλι, κέτσαπ μουστάρδα
βίγκαν μαγιονέζα, πατάτες) 

0,20

Χαλούμι στίκς με σως 4,20

4,40

Τηγανίζουμε με χωρίς προσθήκη φοινικέλαιου, αλλεργιογόνωνDELIZIO  GREEN 
και γενετικά τροποποιημένων συστατικών.                                  

Χρησιμοποιούμε έξτρα παρθένο ελαιόλαδο απο τήν Παναιγιάλειο Ενωση ΣυνεταιρισμώνΕΛΙΚΗ 

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
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