
Μενού

Άρτος/πίτες

Πίτα µεγάλη

Πιτάκι

Ψωµί

Για τσιπουράδες

Καβουροσαλάτα  χωρίς καβούρια

Γαρίδες σε ότι µορφή θέλετε

Χταπόδι …αν έχει  βουτήξει
ο Πατρίκιος

Σκουµπρί καπνιστό…σιγουράκι

Μελιτζάνα ψητή..φούλ έξτρα

Πιπεριά από την Φλώρινα

Καυτερή  ή καφτερή..........πιπεριά

0,50€

0,35€

0,50€

2,50€

8,00€

6,50€
4,50€

2,50€
1,50€



Αλοιφές

Οι δικές µας αλοιφές

Τζατζίκι
Μανιταροσαλάτα
Αγγουροµαγιονέζα
Σως µουστάρδας
Μελιτζανοσαλάτα
Σως γιαούρτι
Tυροσαλάτα
Σως σεφ

Των άλλων αλοιφές

Ρώσικη, η καλύτερη του κόσµου
Σικάγο (απ’το νοµό Σερρών)
Κηπουρού απ’τον κήπο
Πάπρικα….έτσι για χρώµα

Πατάτες

Την πατατί-σαµε

*Πατάτα τηγανιτή µε ρίγες
*Πατάτα αλά κρεµ
*Πατάτα µπουγιουρντί

2,50€
2,50€
2,50€
2,50€
2,50€
2,50€
2,50€
2,50€

2,50€
2,50€
2,50€
2,50€

2,50€
2,50€
2,50€



Ελληνικά τυριά

Φέτα κοφινάκι κατσικίσια µ’λάδ

και µ’ρίγαν 
Κεφαλογραβιέρα  
Φέτα τηγανιτή µε µέλι και σουσάµι 
Κεφαλοτύρι σαγανάκι  
Κεφαλοτύρι σχάρας µε µαρµελάδα
ντοµάτας 
Μανούρι ψητό µε µαρµελάδα
φράουλας 
Φέτα ψητή για πατροπαράδοτους 
Μπουγιουρντί για λαίµαργους
Χαλούµι ψητόν Κυπριακόν
Μαστέλο Χίου µε µαρµελάδα
ντοµάτας 
Ταλαγάνι

Τυριά

3,00€
3,50€
3,50€
3,00€

3,00€

3,50€
3,50€
3,50€
3,50€

4,00€
4,00€



Αγγουροντοµάτα για λα’ι’κούς

Χωριάτικη για αρχοντοχωριάτες

Παντζαροσαλάτα

Ρόκα µε µαρούλι, ντοµάτα, 
ελαιόλαδο,βαλσάµικο ξύδι και
flakes παρµεζάνας

‘’Πατρίκιος’’  για πρίγκιπες 
µε ρόκα, µαρούλι, ντοµάτα, ψητό 
κοτόπουλο, κρουτόνς, σως 
µουστάρδας, ψητό µανούρι, σουσάµι 
και ντρέσσινγκ µε µέλι και λεµόνι 

‘’Special’’ µε τρικολόρε, 
iceberg, βαλεριάνα, καλαµπόκι, 
κρουτόν, αγγουράκι, σως σεφ,
ψητό µπέικον και χιονισµένη µε
κεφαλοτύρι

‘’Ντάκος’’ µε παξιµάδι, 
τριµµένη ντοµάτα, τυρί φέτα, 
ελαιόλαδο, ρίγανη και κάπαρη

Πακάντικη λάχανο για 
λαχανονόσκυλους 

Σαλάτες

3,50€
5,50€
3,50€

5,00€

6,00€

6,00€

5,00€

    -



Κρεατικά

*Γύρος χοιρινός µε δικιά µας 
συνταγή… ....κλάµα!!!

Σουτζουκάκι χειροποίητο για
µωρά, 4 τµχ 

Σουβλάκι χειροποίητο, δεν έχεις 

ξαναφάει, 3τµχ

Παντσέτα χοιρινή για χοληστερίνη

Μπριζολάκι λαιµού …µέλι

Παντσετοµπριζόλα ΧXΧL

Κοντοσούβλι χοιρινό µε 
λαδολέµονο και κεφαλοτύρι

Ψαρονέφρι για κάτι θαλασσινό

Αρνίσια πα’ι’δάκια  για µερακλήδες

Συκώτι µοσχαρίσιο για δυνατά νεύρα

Μπιφτέκι γεµιστό για µπρούκληδες

Μπιφτέκι χειροποίητο 

Κοντοσούβλι αρνί 

Μοσχαρίσιες µπριζόλες...ρωτήστε µας

Κρεατικά

6,80€

6,00€

6,00€

6,00€

6,00€

9,50€

8,00€

8,00€

8,50€

5,50€

6,00€

6,00€

10,00€



Λουκανικούµπα

Λουκάνικο γραβιέρας για µπύρα 
Amstel  

Λουκάνικο χωριάτικο για µπύρα 
Alpha 

Λουκάνικο Τζουµαγιάς για
µπύρα Μάµος

Λουκάνικο πεπερόνε για µπύρα 
Νύµφη 

Λουκανίτσα για τα πάντα

Τηγανιές

Τηγανιά κοτόπουλο

Τηγανιά χοιρινή

Τηγανιά λουκάνικο

Τηγανιά µανιτάρια

Τηγανιά ανάµεικτη για περίεργους

Κρεατικά

5,50€

5,50€

5,50€

5,50€

6,50€

6,50€

6,00€

5,50€

7,50€



Πτηνά
*Γύρος κοτόπουλο µε δικιά µας 
συνταγή

Φιλέτο στήθος για fitness

Μπούτι φιλέτο γι’αυτούς που 
βαρέθηκαν το στήθος

Σουβλάκι κοτόπουλο χειροποίητο.....
µε το  χέρι, 4τµχ

Κοντοσούβλι κοτόπουλο µε 
λαδολέµονο και κάτι ακόµα

Πα’ι’δάκι κοτόπουλο που θέλει
το χεράκι του

Σνίτσελ κοτόπουλο και αλά  κρεµ 

Κοτοµπέικον για γράµµωση

Κρεατικά

6,80€

6,00€

6,50€

6,00€

7,50€

6,00€

6,50€

6,50€



Club γύρο χοιρινό ή 
κοτόπουλο’’τρίπατο’’ µε µαρούλι, 
ντοµάτα, µουσταρδοµαγιονέζα, 
κέτσαπ, κεφαλοτύρι και τηγανιτές 
πατάτες

Club παντσέτα ή καπνιστή µε 
µαρούλι, ντοµάτα, χτυπητή, 
κρεµµύδι, µουστάρδα και τηγανιτές 
πατάτες

Σκεπαστή γύρο χοιρινό ή 
κοτόπουλο µε τσένταρ, bbqsauce, 
µαγιονέζα, ντοµάτα, κρεµµύδι, 
τηγανιτές πατάτες

Pizza ‘’Πατρίκιος’’ 31cm γύρο 
χοιρινό και κοτόπουλο (µε ψυχή)…, 
ντοµατίνια, µα’ι’ντανό, πιπεριά, 
µανιτάρια, κεφαλοτύρι σάλτσα  
αγιολί και τηγανιτές πατάτες

Τορτίγια µε φιλέτο κοτόπουλο, 
µαρούλι, καλαµπόκι, σως γιαούρτι, 
τσένταρ τριµµένο, ντοµάτα

 

Τα ‘’ΤΟΥΜΠΑ’’… να µας….!!!

7,00€

6,50€

5,50€

9,50€

4,00€



Cheese Burger µε χειροποίητο 
 
µπιφτέκι, ντοµάτα, 
αγγουροµαγιονέζα, τσένταρ, 
µπέικον, κέτσαπ, τηγανιτές πατάτες
  
XXXL Burger µε γεµιστό µπιφτέκι*, 
µπέικον, κοπανιστή, iceberg, 
ντοµάτα, τηγανιτές πατάτες

Bbq Burger µε χειροποίητο µπιφτέκι, 
  
ντοµάτα, µαρούλι, τσένταρ, 
µαγιονέζα, τηγανιτό αυγό, τηγανιτές 
πατάτες

Burger γύρο χοιρινό ή κοτόπουλο, 
σάλτσα αγιολί, ντοµάτα, µαρούλι, 
κεφαλοτύρι τριµµένο, πάπρικα 
τηγανιτές πατάτες

3,50€

7,00€

4,60€

4,00€



Ούζο

Μπαµπατζίµ 200ml

Πλωµάρι 200ml

Ματαρέλι 200ml

Tσάνταλι 200ml 

Τσίπουρο

∆εκαράκι χωρίς γλυκάνισο

Μπαµπατζίµ χωρίς γλυκάνισο

Μπαµπατζίµ µε γλυκάνισο

Αποστολάκη µε γλυκάνισσο

Ποτά

6,50€

6,50€

6,50€

6,50€

6,50€

6,50€

6,50€

6,50€



Κρασιά 

Βασιλική βαρελίσια ρετσίνα  

Βασιλική βαρελίσια λευκό

Βασιλική ηµίγλυκο

Κρασοσταλιά λευκό

Κρασοσταλιά ηµίγλυκο 
κόκκινο

Ρετσίνα

Μιχ Γεωργιάδη

Βασιλική

Μαλαµατίνα

Μπύρα Βαρέλι

Amstel 300ml/400ml

Άλφα 300ml/400ml

Ποτά

3,00€

3,00€

3,50€

3,50€

2,50€

3,00€

3,00€

2,50/3,00€
2,50/3,00€



Μπύρα

Μamos 500ml

Νύµφη  500ml

Heineken 330ml

Heineken free 330ml

Heineken Radler 330ml

Άλφα κουτί 300 ml

Αναψυκτικά
Refreshments

Coca cola

Coca cola zero

Coca cola light

Coca cola 500ml

Coca cola zero 500ml

Πορτοκαλάδα

Ποτά

3,00€

3,00€

3,00€

3,00€

3,00€

3,00€

1,50€

1,50€

1,50€

1,70€

1,70€

1,50€



Sprite

Σόδα

λεµονάδα  

Σουρουτή 330ml  

Τσάι Λεµόνι

Ροδάκινο

Πρασινο
  
Χυµός

Νερό  Αύρα 500ml

Νερό Αύρα 1000ml

1,50€

1,20€

1,50€

1,20€

1,00€

1,00€

1,00€

1,00€

0,50€

1,50€



Επισηµάνσεις

Το κατάστηµα υποχρεούται να διαθέτει έντυπα δελτία σε
ειδική θέση, δίπλα στην έξοδο, για την διατύπωση
οποιασδήποτε διαµαρτυρίας.

Οι τιµές περιλαµβάνουν όλες τις νόµιµες επιβαρύνσεις.

Το κατάστηµα υποχρεούται στην έκδοση αποδείξεων λιανικών
συναλλαγών.

Απαγορεύεται η κατανάλωση οινοπνευµατωδών ποτών από
άτοµα κάτω των 18 ετών.

Το λάδι που χρησιµοποιείται στις σαλάτες είναι αγνό ελαιόλαδο.

Η ένδειξη*σηµαίνει πως το προϊόν είναι κατεψυγµένο 

Για το τηγάνισµα των προϊόντων χρησιµοποιείται ηλιέλαιο.

Αγορανοµικός υπεύθυνος: Λιογγάρης Νικόλαος



Περιγραφή κωδικοποίησης αλλεργιογόνων

1. Σιτηρά που περιέχουν γλουτένη (δηλαδή σιτάρι, κριθάρι,
βρώµη, σίκαλη κλπ) και προϊόντα έχουν ως βάση τα σιτηρά
αυτά.

2. Οστρακοειδή και προϊόντα µε βάση τα οστρακοειδή.

3. Αυγά και προϊόντα µε βάση τα αυγά.

4. Ψάρια και προϊόντα µε βάση τα ψάρια.

5. Αραχίδες (αράπικα φιστίκια) και προϊόντα µε βάση τις
αραχίδες.

6. Σόγια και προϊόντα µε βάση τη σόγια.

7. Γάλα και προϊόντα µε βάση το γάλα (συµπεριλαµβανοµένης
της λακτόζης).

8. Καρποί µε κέλυφος (αµύγδαλα, καρύδια, πεκάν, φιστίκια,
µακαντέµια κλπ) και προϊόντα µε βάση τα ανωτέρω.

9. Σέλινο και προϊόντα µε βάση το σέλινο.

10. Μουστάρδα και προϊόντα µε βάση τη µουστάρδα.

11. Σπόροι σησαµιού και προϊόντα µε βάση τους σπόρους
αυτούς.

12. ∆ιοξείδιο του θείου και θειώδεις ενώσεις σε συγκεντρώσεις
άνω των 10 mg/kg ή 10 mg/lt εκπεφρασµένο ως SO2

13. Λούπινο και προϊόντα µε βάση το λούπινο.

14. Μαλάκια και προϊόντα µε βάση τα µαλάκια.

ΠΡΟΣΟΧΗ: όλα τα προϊόντα είναι σύνθετα, αποτελούνται από
πολλά συστατικά και παράγονται σε κοινούς παραγωγικούς
χώρους, έτσι δεν µπορεί να αποκλειστεί η πιθανότητα να
υπάρχει σε κάποιο από τα παραπάνω προϊόντα και άλλος
αλλεργιογόνος παράγοντας πλέον αυτών που αναγράφονται.
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