
Oρεκτικά
Πατάτες απλές                    2.30
Πατάτες σος                       2.80
Πατάτες καρμπονάρα          3.40
Τυροπιτάκια (5 τεμ)           3.20
Πατάτες, γκούντα, μπέϊκον 3.90
Φέτα                                 3.00
Τσίλι πέπερ (8 τεμ.)           3.20

Ποικιλίες
Ατομική (για 1 άτομο)        7.50

Μικρή (για 2 άτομα)         12.00 

Μεσαία (για 3 άτομα)       17.00

Μεγάλη (για 4-5 άτομα)   23.00

Kοτοποικιλία (για 1 άτομο) 8.00 

Kοτοποικιλία (για 2 άτομα) 14.00

Χωριάτικη                5.50  4.00
ντομάτα, αγγούρι, πιπεριές, ελιές,
κρεμμύδι, φέτα.

Σεφ                          5.50  4.00
μαρούλι,  iceberg, αγγούρι, ντομάτα,
λάχανο, καρότο, αυγό, ζαμπόν, τυρί,
σως.

Καίσαρα                   5.50  4.00
μαρούλι,  iceberg, λάχανο, αγγούρι,
φιλέτο κοτόπουλο, κρουτόν, καλαμ-
πόκι, παρμεζάνα, σως.

Λάϊτ κοτοσαλάτα       5.50  3.50
κοτόπουλο, μαρούλι, σος γιαουρτιού,
κρουτόν, πράσινη - κόκκινη πιπεριά

Taste                        6.50  4.50
μαρούλι,  iceberg, ρόκα, ντομάτα, αγ-
γούρι, κοτόπουλο, κρουτόν, παρμε-
ζάνα μπέικον, πράσινη - κόκκινη
πιπεριά, καλαμπόκι, σος.

Ευ Ζην                      6.00  4.00
ρόκα, λόλα,  iceberg, μαρούλι, ραντί-
σιο, καλαμπόκι, σταφίδες, κάσιους,
μανιτάρια σοτέ, ντρέσινγκ μουστάρ-
δας-μελιού

NEΑ Πράσινη           5.00  3.00
μαρούλι, ρόκα, iceberg, πράσινο
μήλο, σάλτσα βαλσάμικο, μανούρι
ψητό.

Σαλάτες

Σουβλάκι
Καλαμάκι χοιρινό               1.60 

Καλαμάκι κοτόπουλο          1.70 

Καλαμάκι κοτομπέικον        1.90 

Καλαμάκι κεμπάπ               1.60 

Καλαμάκι λουκάνικο           1.60

Κοτόπουλο                         5.00
μιξ τυριών, σως, γύρο κοτόπουλο, πι-
περιές, ντομάτα

Χοιρινό                              5.00
γύρο χοιρινό, μιξ τυριών, κρεμμύδι,
τζατζίκι, ντομάτα

Μπιφτέκι                           5.00
μπιφτέκι μοσχ. ή κοτόπουλο, σως,
πιπεριές, ντομάτα, μιξ τυριών

Αλλαντικών                        5.00
λευκή σος, μιξ τυριών, ντομάτα, μανι-
τάρια, ζαμπόν, μπέικον

Χωριάτικη                          5.00
φέτα, γκούντα, ντομάτα, κρεμμύδι,
ελιές, μανιτάρια, πιπεριές, μεξικάνικη
σάλτσα

Λουκάνικο χωριάτικο          5.00
γκούντα, ντομάτα, κρεμμύδι, μανιτά-
ρια  σοτέ, πιπεριές, ντομάτο σος

Έξτρα σος                          0.50
*όλες οι φεγγαρόπιτες σερβίρονται με
πατάτες

Φεγγαρόπιτες taste

*Όλα τα burger συνοδεύονται
από τηγανιτές πατάτες

Τσιζμπέργκερ
4.00 
τυρί, μπιφτέκι μοσχαρίσιο,
μαρούλι, ντομάτα, κρεμμύδι,
μαγιονέζα

Σπέσιαλ
5.00 
τυρί, μπιφτέκι, μπέικον, αυγό
τηγανητό, μαρούλι, ντομάτα,
κρεμμύδι, μαγιονέζα, κέτσαπ,
με πατάτες

Τσίκεν
4.20 
τυρί, μπιφτέκι κοτόπουλο,
σως, ντομάτα, μαρούλι

Texas Hot Pepper
5.50
μπιφτέκι μοσχαρίσιο, μπέι-
κον, καραμελωμένα κρεμμύ-
δια, τομάτα κρέμα τυριού,
hot pepper sauce, γαρνίρεται
με κυδωνάτες πατάτες και
honey mustard sauce.

Οικολογικό
(νηστίσιμο)
3.50
μπιφτέκι λαχανικών, ντομάτα,
μαρούλι, κρεμμύδι, κέτσαπ.

Τσίλι
4.50
μπιφτέκι μπέικον, καραμε-
λωμένα κρεμμύδια, τομάτα,
τσίλι σος, γαρνίρισμα πατά-
τες.

ΝΕΑ Burger
NEO Μεσογειακό
4.50
smokey cream, μπιφτέκι
gouda, μπέϊκον, μαρούλι, το-
μάτα, κρεμμύδι, sweet spicy
mustard

NEO American burger
5.00
Ψωμάκι μπριόζ, tartar
cream, μπιφτέκι, gouda,
μπέικον, τομάτα, μαρούλι,
bbq sauce, καραμελωμένα
κρeμμύδια

NEO Burbon burger
5.00
Ψωμάκι μπριόζ, μπιφτέκι,
τυρί τσένταρ, iceberg, το-
μάτα, tartar cream, καραμε-
λωμένα κρεμμύδια, Kentucky
burbon sauce

NEO Burger φιλέτο
κοτόπουλο 
6.50
Ψωμάκι μπριόζ, μαγιονέζα,
iceberg, τομάτα, φιλέτο κοτό-
πουλο, καραμελωμένα κρεμ-
μύδια, BBQ hot sauce 

• ζαμπόν
• σαλάμι αέρος
• φέτα
• καπνιστό
• γαλοπούλα
• μπέικον
• λουκάνικο Φρανκ-
φούρτης
• ριγανάτο

• μπιφτέκι φρέσκο μο-
σχαρίσιο
• μπιφτέκι φρέσκο κο-
τόπουλο
• κοτοσουβλάκι
• σουβλάκι χοιρινό
• κεμπάπ
• κοτομπέικον
• κοτομπουκιές

• τυροκροκέτες
• γύρο χοιρινό
• γύρο κοτόπουλο
• φιλετάκια κοτόπουλο
• ομελέτα
• αυγό
• τυρί φιλαδέλφεια
• μαγιονέζα
• ρώσικη

• τυροσαλάτα
• τυροκαυτερή
• ουγγαρέζα
• βουδαπέστης
• κηπουρού
• σως
• τζατζίκι
• μεξικάνα
• ντομάτα

• αγγούρι
• μαρούλι
• ελιές
• πιπεριές
• κρεμμύδι,
• καλαμπόκι
• σος γιαούρτι
• χτυπητή
• χιλίων νησιώνΥλ
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Κρύα
Σάντουϊτς
NEO Γαλλική μπαγγέτα   
3.30                              
γαλοπούλα, τυρί, τομάτα, μα-
ρούλι, παρμεζάνα, Smokey
Sandwich cream 

NEO Σικάλεως                
3.30 τυρί τσένταρ, κοτό-
πουλο φιλέτο, καλαμπόκι,
ανάμεικτη σαλάτα, πολύχρω-
μες πιπεριές, τομάτα, Tartar
Sandwich cream

NEO Πολύσπορο             
3.00                              
κοτόπουλο φιλέτο, καλαμ-
πόκι, ανάμεικτη σαλάτα, φλοί-
δες καρότου, τοματίνια,
μουστάρδα, μέλι sauce

NEO Ημιολικής               
2.80                              
τόνο, πράσινη σαλάτα, το-
μάτα, αγγούρι, Tartar Sand-
wich cream

NEO Ιταλικό                   
3.50                              
Μοτσαρέλα, προσούτο, ρόκα,
παρμεζάνα, τοματίνια, πέστο
βασιλικού, σάλτσα βαλσάμι-
κου

Αλλαντικών                    
3.00                              
τυρί, σαλάμι αέρος, μουρτα-
δέλα, μαρούλι, μαγιονέζα  

Κοτόπουλο                     
3.00 
μαρούλι, ντομάτα, μαγιονέζα

Ψητή μπαγκέτα μιξ
τυριών 
3.30
πιπεριές πολύχρωμες, σάλτσα
κόκκινη, ζαμπόν, μουστάρδα

NEO Κρουασάν βουτύρου
2.50
τυρί, γαλοπούλα, τομάτα,
ανάμεικτη σαλάτα, Smokey
Sandwich cream

Τσιαπάτα 3.00
Φιλέτο κοτόπουλο, τυρί, σος
caesars, τομάτα, σαλάτα.

Ζεστά
Σάντουϊτς
Σε μεγάλη ποικιλία για να φτιάξετε
την δική σας προσωπική γεύση!

Hot dog
Χοτ ντόγκ #1                  
1.80                              
λουκάνικο Φρανκφ., κέτσαπ,
μουστάρδα, μαγιονέζα

Χοτ ντόγκ #2
2.00                              
βραστό λουκάνικο, λάχανο ψι-
λοκομμένο, καρότο, Sweet
Spicy mustard

Χοτ ντόγκ #3
2.00
λουκάνικο Φρανκφ., καραμελω-
μένα κρεμμύδια, ανάμεικτη σα-
λάτα, Kentucky Burbon sauce

Club
Σάντουϊτς
Απλό                             
4.50
τυρί, ζαμπόν, μπέϊκον, ντο-
μάτα, μαγιονέζα, κέτσαπ

Γαλοπούλα
5.00
τυρί, γαλοπούλα, ανάμεικτη
σαλάτα, ντομάτα, Smokey
Sandwich cream 

Κοτόπουλο
5.00 
φιλετάκια κοτόπουλο, τυρί
τσένταρ, ανάμεικτη σαλάτα,
πιπεριές, Tartar Sandwich
cream

Sunto                        3.20
τυρί τριμένο, ψητό κοτόπουλο,
καλαμπόκι, καρότο, iceberg,
Sunto Sandwich cream.

Smokey                       3.20
φιλέτο κοτόπουλο,καρότο, ice-
berg, τομάτα,  παρμεζάνα, Smo-
key Sandwich cream.

Pork                             3.00
Ψιλοκομμένο γύρο χοιρινό, sauce
γιαουρτιού, ντομάτα, καραμελω-
μένα κρεμμύδια, ανάμεικτη σα-
λάτα, Sweet Sandwich cream.

Κοτομπουκιές             3.20
Κοτομπουκιές, τυρί, πατατάκια,
μαρούλι, τομάτα, σος

Χοιρινό                         5.50   9.00
μιξ τυριών, ντομάτα, κρεμμύδι 

Κοτόπουλο                    5.50   9.00
μιξ τυριών, ντομάτα, πιπεριά 

Μπιφτέκι                      5.50   9.00
μιξ τυριών, ντομάτα, πιπεριά 

Έξτρα σος                     0.50   1.00

*Όλες οι σκεπαστές σερβίρονται με πατάτες

Πίτα club χοιρινό          6.50
γύρο χοιρινό με σοταρισμένο
μπέϊκον, τζατζίκι, κρεμμύδι, μιξ
τυριών, πατάτες

Πίτα club κοτόπουλο     6.50
γύρο κοτόπουλο με σοταρισμένο
μπέϊκον, σος, μαρούλι, ντομάτα,
μιξ τυριών, πατάτες

Πίτα club μπιφτέκι        6.50
μπιφτέκι μοσχαρίσιο με σοταρι-
σμένο μπέϊκον, τζατζίκι, κρεμ-
μύδι, μιξ τυριών, πατάτες

Πίτα club μπιφτέκι κοτόπουλο 6.50
μπιφτέκι κοτόπουλο με σοταρι-
σμένο μπέϊκον, σος, μαρούλι, ντο-
μάτα, μιξ τυριών, πατάτες

Έξτρα σος                    0.50

Τυλιχτέςαπολαύσεις
σε κανονική πίτα ή ολικής

Πίτα με φρέσκο γύρο χοιρινό                                        2.20    4.00    2.30 
τζατζίκι ή γιαούρτι, ντομάτα, κρεμμύδι, πατάτες

Πίτα με σουβλάκι χοιρινό                                  2.20    4.00    2.30 
ντομάτα, πατάτες, κρεμμύδι, τζατζίκι ή γιαούρτι

Πίτα με φρέσκο γύρο κοτόπουλο                       2.30   4.00    2.40 
ντομάτα, πατάτες, μαρούλι, σως

Πίτα με φρέσκο σουβλάκι κοτόπουλο                2.30   4.00    2.40 
ντομάτα, πατάτες, μαρούλι, σως

Πίτα με φρέσκο μπιφτέκι μοσχαρίσιο                 2.30    4.00    2.40 
ντομάτα, κρεμμύδι, τζατζίκι ή γιαούρτι, πατάτες

Πίτα με φρέσκο μπιφτέκι κοτόπουλο                  2.30    4.00    2.40 
ντομάτα, σως, μαρούλι, πατάτες

Πίτα με κεμπάπ                                                 2.30    4.00    2.40 
τζατζίκι ή γιαούρτι, ντομάτα, κρεμμύδι, πατάτες

Πίτα κεμπάπ γιαουρτλού                                   2.30    4.00    2.40 
γιαούρτι, κόκκινη σάλτσα, κρεμμύδι, ντομάτα, πατάτες

Πίτα με κοτομοπέικον                                       2.50   4.50    2.70 
ντομάτα, μαρούλι, πατάτες, σως

Πίτα με λουκάνικο χωριάτικο                            2.20   4.00   2.30 
ντομάτα, πατάτες, κρεμμύδι, τζατζίκι ή γιαούρτι

Πίτα χωριάτικη                                                2.00   3.50   2.30 
φέτα, ντομάτα, κρεμμύδι, πατάτες, τζατζίκι ή γιαούρτι

Πίτα λάϊτ                                                         2.30      ---   2.50 
πίτα ολικής, σουβλάκι κοτόπουλο, γιαούρτι, ντομάτα, μαρούλι 

Πίτα οικολογική (νηστίσιμη)                             1.60   2.60   1.80 
πατάτες, ντομάτα, κρεμμύδι, μαρούλι

Πίτα κοτομπουκιές                                           2.30   4.00   2.40 
πατάτες, ντομάτα, μαρούλι, σος

Πίτα ολικής σουβλάκι κοτόπουλο                       2.60      ---   2.70 
παρμεζάνα, πατάτες, ντομάτα, πέστο

1. Κοτομπουκιές Junior 4.50
+ πατάτες τηγανιτές                          
+ αναψυκτικό λουξ επιλογής σας  

2. Φιλετάκια κοτόπουλο 4.50
(ψημένα στη σχάρα)
+ πατάτες τηγανιτές                          
+ πιτούλα
+ αναψυκτικό λουξ επιλογής σας

3. Kidburger       4.00
(μπιφτέκι, τυρί, κέτσαπ)
+ πατάτες τηγανιτές
+ αναψυκτικό λουξ επιλογής σας

4. Κεφτεδάκια της μαμάς 4.50
+ πατάτες τηγανιτές
+ αναψυκτικό λουξ επιλογής σας

Μεγάλη Μίνι Μεγάλη Μίνι

μικρή μεγάλη

Κεφαλοτύρι               1.20  2.50
Παρμεζάνα                1.20  2.50
BBQ                          1.20  2.50
Ceasar sauce             1.20  2.50
Βινεγκρέτ εσπεριδοειδών 1.20  2.50
Honey mustard          1.20  2.50
Μαγιονέζα                1.20  2.50
Τζατζίκι                    1.20  2.50

Ουγγαρέζα                1.20  2.50
Τυροσαλάτα               1.20  2.50
Τυροκαυτερή             1.20  2.50
Σος μουστάρδας         1.20  2.50
Κηπουρού                 1.20  2.50
Σος μπάρμπεκιου       1.20  2.50
Χιλίων νησιών          1.20  2.50

μικρή μεγάλη μικρή μεγάλη

κανονική γίγας κυπριακή

Burger
(από φρέσκο μοσχαρίσιο κιμά)

Τα μπιφτέκια μας είναι από
φρέσκο επιλεγμένο κιμά
μοσχαρίσιο ή κοτόπουλο.              
Τα πλάθουμε καθημερινά 
στο χέρι και ψήνονται 
κατόπιν παραγγελίας!                 

*

Τορτίγιες
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Πιάτα Μερίδας

Μίνι Μερίδες
Μερίδα γύρο χοιρινό μίνι                           4.50
πατάτες, ντομάτα, κρεμμύδι, τζατζίκι, με 1 πίτα κομμένη

Μερίδα γύρο κοτόπουλο μίνι                      5.00
πατάτες, ντομάτα, σως, με 1 πίτα κομμένη

Μπιφτέκι φρέσκο μοσχαρίσιο μίνι 4.00
πατάτες, μαγιονέζα, τζατζίκι, ψωμί ή πίτα

2 σουβλάκια χοιρινά                                  4.00
+ πατάτες  + πίτα                                                             

2 σουβλάκια κοτόπουλο                             4.20
+ πατάτες + πίτα + σος                                                     

2 σουβλάκια κοτμπέϊκον                            4.50
+ πατάτες + πίτα + σος                                                     

1 σουβλάκι επιλογής σας                           2.00
+ πατάτες  + πίτα                                                             

Μερίδα γύρο χοιρινό                                 6.50
πατάτες, ντομάτα, κρεμμύδι, τζατζίκι με 2 πίτες κομμένες

Μερίδα σουβλάκι χοιρινό                           6.00
πατάτες, 3 σουβλάκια, τζατζίκι με 2 πίτες κομμένες, ντο-
μάτα

Μερίδα γύρο κοτόπουλο 7.00
πατάτες, ντομάτα, πιπεριά, σως με 2 πίτες κομμένες

Σουβλάκι κοτόπουλο                                  6.50
3 σουβλάκια, πατάτες, σως, πίτες, ντομάτα

Μερίδα μιξ γύρων                                     7.00
πατάτες, ντομάτα, μαρούλι, σως με 2 πίτες κομμένες

Μιξ γκρίλ                                                  7.00
λουκάνικο χωριάτικο, σουβλάκι χοιρινό, μπιφτέκι μοσχα-
ρίσιο, σουβλάκι κοτόπουλο, πατάτες μαγιονέζα με 2 πίτες
κομμένες

Μπιφτέκι μοσχαρίσιο (φρέσκο)                  6.00
πατάτες, μαγιονέζα, ψωμί ή πίτες

Μπιφτέκι μοσχαρίσιο σπέσιαλ                    7.00
μπέικον, ντομάτα, πιπεριές, τυρί, πατάτες, μαγιονέζα,
ψωμί ή πίτες

Μπιφτέκι κοτόπουλο (φρέσκο) 6.50
πατάτες, σως, ψωμί ή πίτες, ντομάτα

Λουκάνικο χωριάτικο                                 6.00
πατάτες, πίτες, τζατζίκι

Κοτομπουκιές                                            5.50
κοτόπουλο φιλετάκια πανέ, πατάτες, σος, ψωμί

Κεμπάπ                                                     6.00
πατάτες, ντομάτα, κρεμμύδι, τζατζίκι, πίτες

Κεμπάπ γιαουρτλού                                   6.50
3 κεμπάπ, πατάτες, ντομάτα, κρεμμύδι, γιαούρτι, κόκ.
σάλτσα, πίτες

Κοτομπέικον                                             7.00
3 κοτομπέικον, πατάτες, σως, πίτες

Τραγανά φιλετάκια κοτόπουλο                    7.50
πανέ στο φούρνο, με δικό μας γευστικό μείγμα, συνο-
δεύονται με πατάτες κυδωνάτες και σπιτική Honey mu-
stard sauce

Κεφτεδάκια σπιτικά με τηγανιτές πατάτες          5.50

Κεφτεδάκια κοτόπουλο                               6.50
πατάτες, πίτα ολικής, caesars sauce

Κεφτεδάκια κοκκινιστά                               6.50
με μακαρόνια

Αναψυκτικά
Νερό μικρό                        0.50
Νερό μεγάλο                     1.00
Αναψυκτικό 330 ml           1.20
Αναψυκτικό 500 ml           1.50
Αναψυκτικό 1500 ml         2.50
Ice tea 330 ml                   1.30
Σουρωτή                           1.50
Perrier                              1.50

Xυμοί
Motion  330 ml                 1.30
Χυμοί  250 ml                   1.20
Life                                   1.80
Milko                                2.00

Αναψυκτικά Loux
Αναψυκτικό λουξ 330 ml   1.00
Αναψυκτικό λουξ 500 ml   1.30
Αναψυκτικό λουξ 1,5 l       2.20

Μπύρες
Kaiser κουτί                      1.50
Fix κουτί                           1.50
Amstel κουτί                     1.50
Heineken κουτί                  1.50
Alpha κουτί                       1.50

Κρασί
Mοσχοφίλερο 190ml          3.00
(λευκός ή ροζέ)
Λευκός ή ερυθρός 750ml   8.00

Ούζο - τσίπουρο (μπουκαλάκι) 2.50

Γλυκά                                       
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΑΣ
Σοκολατόπιτα                    2.80
Ραβανί                              2.80
Καρυδόπιτα                       2.80
Κρουασάν σοκολάτα special 1.80
Bueno 2.00
Oreo 2.00

Πλατεία Λιμανιού, Ναύπακτος

Τ: 26340 24365
ΩΡΕΣ DELIVERY: 12:30 μ.μ. - 12:30 π.μ.

Ελάχιστη παραγγελία: (εντός πόλης) 5€ (εκτός πόλης) 8€ *Οι τιμές του καταλόγου μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

www.nafpaktostaste.gr facebook.com/nafpaktostaste.gr

Μακαρονάδες φούρνου (σπαγγέτι)
Ναπολιτέν φούρνου                                                     4.00 
σάλτσα, τυρί.

Φούρνου σπέσιαλ                                                        5.50 
σάλτσα, μιξ τυριών, ζαμπόν, μπέικον, λουκάνικο Φρανκφούρτης.

Καρμπονάρα                                                                5.00 
κρέμα γάλακτος, ζαμπόν, μπέικον, μανιτάρια.

Πέστο 5.00   βασιλικό, ελαιόλαδο, σκόρδο, κουκουνάρι, παρμεζάνα,
κεφαλοτύρι

4 τυριά φούρνου                                                         5.50
κόκκινη σάλτσα, μιξ τυριών

Νηστίσιμη αραμπιάτα                                                    4.50
κόκκινη καυτερή σάλτσα και μαϊντανό.

Pizza
Μαργαρίτα                 3.30   6.60   7.80  10.00

Απλή ζαμπόν             3.50   7.20   8.30  10.50 

Κλασική                    4.00   7.80   9.00  11.50 
ζαμπόν, μπέικον, πιπεριές

Εξοχής (νηστίσιμη)    4.00   7.20   8.30  10.50 
ντομάτα, μανιτάρια, πιπεριές, ελιές

Χωριάτικη                 4.50   7.80   9.00  11.00 
ντομάτα, ελιές, φέτα, πιπεριές, κρεμμύδι, ρίγανη

Μπέικον                   4.50   7.80   9.00  11.00 
μπέικον, πιπεριές

Τυριών                     4.00   7.20   8.20  11.00 
ένταμ, γκούντα, μοτσαρέλα

Σπέσιαλ                    4.50   8.30   9.50  12.50 
ζαμπόν, μπέικον, πεπερόνι, πιπεριές, μανιτάρια

Γαλοπούλα                4.50   8.30 10.00  12.00 
γαλοπούλα, φρέσκια ντομάτα, πιπεριές

Γερμανική                 4.50   8.30 10.00  12.00 
σαλάμι αέρος, πεπερόνε, λουκάνικο, πράσινες και κόκκι-
νες πιπεριές

Γύρος                       4.80   8.30 10.50  13.50 
χοιρινό γύρο, κρεμμύδι, φέτα, ντομάτα, ρίγανη

Κοτόπουλο                4.80   9.00 10.50  14.50 
κοτόπουλο γύρο, πιπεριές, ντομάτα

Πεπερόνε                  3.50   7.20   8.30  10.50 
πεπερόνε, πιπεριές

Μπάρμπεκιου            4.50   8.30   9.50  11.50 
μπέικον, σως μπάρμπεκιου, μιξ τυριών, πράσ.-κόκκ. πι-
περιές, κρεμμύδι, πεπερόνε, μανιτάρια, ντομάτα

Pesto                        3.70   7.50   8.80  11.00
μοτσαρέλα, φρέσκια ντομάτα, σάλτσα πέστο

ΝΕΑ PIZZA POLO      4.50   8.00 10.00  13.00
Κρέμα τυριών Sundo cream, φιλέτο κοτόπουλο, πολύ-
χρωμες πιπεριές

ατομική 8 κομμ. 12 κομμ. γίγας
16 κομμ. ατομική 8 κομμ. 12 κομμ. γίγας

16 κομμ.
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