1. Classic BIG Burger

3. ASSOS Hot Dog

Λουκάνικο πικάντικο, cheddar,
σως BBQ, παρµεζάνα.

Ψωµάκι µε σουσάµι, µπιφτέκι
(60% µοσχάρι & 40% χοιρινό),
σως γιουρτιού, µαρούλι, ντοµάτα,
ketchup. Συνοδεύεται από πατάτες.
Ψωµάκι καλαµποκιού, µπιφτέκι
(60% µοσχάρι & 40% χοιρινό), σάλτσα
πιπεριάς µε σόγια, ντοµάτα, παρµεζάνα,
µανιτάρια πλευρώτους, σως pepper.

healthy

salad

Super Food Salad

5. Χειροποίητο Σουτζούκι Πολίτικο

Συνοδεύεται από ντοµάτα, πατάτες, κρεµµύδι,
σως γιαουρτιού, πάπρικα και φρεσκοψηµένες πίτες

handcrafted

6. Onion rings

gyros

sticks

Λαχανο, καρότο, ψητο φιλέτο
κοτόπουλο, κάσιους, σως sweet
red repper, ξερά σύκα.
+πίτα ολικής άλεσης

Φρυγανισµένο ψωµί του τόστ, φιλέτο κοτόπουλο,
κασέρι, ντοµάτα, µαρούλι iceberg, σως chicken,
γαλοπούλα, παρµεζάνα.
+πατάτες & σως chicken

2. Mushroom Burger

• ταχυφαγείο •

healthy

4. Chicken Club Sandwich

Συνοδεύεται από σως BBQ

7. Light Chicken Burger

ψωµάκι brioche, φιλετίνια κοτόπουλου, ντοµάτα,
µαρούλι, λάχανο, καρότο, τυρί philadelphia,
σως µουστάρδας - µελιού.

pork or chicken

Καλαµάκι
Λαχανικών

Μερίδα γύρος χοιρινός

Συνοδεύεται από
πίτα ολικής άλεσης,

Συνοδεύεται από ντοµάτα,
πατάτες, κρεµµύδι, τζατζίκι
και φρεσκοψηµένες πίτες
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N handcrafted

handcrafted

burgers

handcrafted with

pork

burgers

NEW!

Ψωµάκι καλαµποκιού, µπιφτέκι (60% µοσχάρι
& 40% χοιρινό), µαγιονέζα, µαρούλι iceberg,
ντοµάτα, cheddar, κόκκινη πιπεριά, σως Mexican.

Ψωµάκι µε σουσάµι, µπιφτέκι (60% µοσχάρι
& 40% χοιρινό), σως γιουρτιού, µαρούλι,
ντοµάτα, ketchup.

Blue Cheese Burger | 4,50€

Cheese Burger | 3,50€

NEW!

Ψωµάκι µε σουσάµι, µπιφτέκι (60% µοσχάρι
& 40% χοιρινό), κρέµα τυριού µε κάσιους,
µαρούλι iceberg, πίκλα αγγούρι, blue cheece,
µπέικον, σως pepper.

Ψωµάκι µε σουσάµι, µπιφτέκι (60% µοσχάρι
& 40% χοιρινό), σως γιουρτιού, µαρούλι,
ντοµάτα, τυρί cheddar, ketchup.

Chicken Burger | 3,00€

NEW!

Ψωµάκι καλαµποκιού, µπιφτέκι (60% µοσχάρι
& 40% χοιρινό), σάλτσα πιπεριάς µε σόγια,
ντοµάτα, παρµεζάνα, µανιτάρια πλευρώτους,
σως pepper.

Chilli Burger | 3,30€

Ψωµάκι µε σουσάµι, µπιφτέκι (60% µοσχάρι
& 40% χοιρινό), µαρούλι, ντοµάτα,
κρεµµύδι, σως BBQ, σως chilli.

Casanova’s Burger | 5,00€

NEW!

Ψωµάκι µε σουσάµι, µπιφτέκι (60% µοσχάρι
& 40% χοιρινό), µαγιονέζα, πίκλα αγγούρι,
µαρούλι iceberg, ντοµάτα, cheddar, onion rings,
σως Whiskey.

Chilli Chicken Burger | 3,30€
Ψωµάκι brioche, µπιφτέκι κοτόπουλου,
µαρούλι, ντοµάτα, κρεµµύδι,
σως BBQ, σως chilli.

NEW!

Ψωµάκι µε σουσάµι, πανσετάκι, ντοµάτα,
µαρούλι iceberg, καραµελωµένο κρεµµύδι,
σως sweet red pepper.

Ψωµάκι µε σουσάµι, µπιφτέκι (60% µοσχάρι
& 40% χοιρινό), µαρούλι, ντοµάτα,
τυρί philadelphia, σως µουστάρδας - µελιού.

Pork Gyros Burger | 3,50€

Egg Burger 3,50€

Chicken Gyros Burger | 4,00€

Egg Chicken Burger | 3,50€

Ψωµάκι καλαµποκιού, γύρος κοτόπουλο, ντοµάτα,
µαρούλι, παρµεζάνα, µπέικον, σως Chicken.

Ψωµάκι brioche, µπιφτέκι κοτόπουλο,
ντοµάτα, αυγό, σως chicken, ketchup.

Golden Baby Burger | 3,50€

Ψωµάκι καλαµποκιού, σνίτσελ κοτόπουλο,
τυρί philadelphia,ντοµάτα, µαρούλι iceberg,
κόκκινη πιπεριά, σως sweet red pepper.

Χωριάτικο Burger | 3,80€

Ψωµάκι χωριάτικο, µπιφτέκι (60% µοσχάρι
& 40% χοιρινό), ντοµάτα, καραµελωµένο κρεµµύδι,
πιπεριά, πίκλα αγγούρι, σως φέτας,
σως λιαστής ντοµάτας]

Ψωµάκι χωριάτικο, µπιφτέκι κοτόπουλου, ντοµάτα,
καραµελωµένο κρεµµύδι, πιπεριά, πίκλα αγγούρι,
σως φέτας, σως λιαστής ντοµάτας.

NEW!

NEW!

+1,50€

Bruno | 2,50€

NEW!

Hangover | 2,50€

NEW!

Λουκάνικο βραστό, cheddar,
4 τυριά, παρµεζάνα.

Bad Boy | 3,50€

NEW!

Λουκάνικο µοσχαρίσιο,
µουστάρδα, ξυνολάχανο,
σως whiskey, πίκλα αγγουράκι.

Mexican | 2,50€

Λουκάνικο Peperoni,
σως γιαουρτιού, σως Mexican,
καραµελωµένο κρεµµύδι,
παρµεζάνα, πιπερία κόκκινη.

Berlin | 2,50€

NEW!

Λουκάνικο Bratwurst,
ξινολάχανο, σως curry,
µουστάρδα.

Classic | 2,00€

with pork

NEW!

Λουκάνικο βραστό,
µουστάρδα, ketchup.

TEMAXIO | 1,50€
Απολαύστε όλα τα
λουκάνικα των hot dog

3 big πίτες, γύρος χοιρινός, ντοµάτα,
κρεµµύδι, σως γιουρτιού.
+πατάτες & σως ketchup

BIG GYROS
παραδοσιακό | 6,50€

NEW!

3 big πίτες, γύρος χοιρινός,
ντοµάτα, κρεµµύδι, σως φέτας,
σως sweet red pepper.
+πατάτες & σως sweet
red pepper

Λουκάνικο

1,80€ 2,80€ 3,00€ 4,00€ 7,00€

Με ντοµάτα, πατάτες, κρεµµύδι, τζατζίκι.

Κοντοσούβλι χοιρινό

with chicken

BIG PITA GYROS | 6,50€

3 big πίτες, γύρος κοτόπουλο, µαρούλι,
ντοµάτα, σως µουστάρδας.
+πατάτες & σως ketchup

BIG GYROS
παραδοσιακό | 6,50€

Chicken NEW!
Club Sandwich | 5,00€

Φρυγανισµένο ψωµί του τόστ,
φιλέτο κοτόπουλο, κασέρι, ντοµάτα,
µαρούλι iceberg, σως chicken,
γαλοπούλα, παρµεζάνα.
+πατάτες & σως chicken

Club Sandwich | 4,50€
Φρυγανισµένο ψωµί του τόστ,
κασέρι, ζαµπόν, µπέικον, ντοµάτα,
µαρούλι, µαγιονέζα.
+πατάτες & σως ketchup

drinks

Coca Cola (Zero, Light, Green Cola, ΛΟΥΞ Cola,
ΛΟΥΞ Cola Plus Light) 330ml
1,30€ | Πορτοκαλάδα, Λεµονάδα, Βυσσινάδα,
Γκαζόζα, Σόδα (ΛΟΥΞ), Sprite 330ml
Πορτοκαλάδα plus light, Λεµονάδα plus light (ΛΟΥΞ) 330ml
1,50€ | Σουρωτή 330ml
Coca Cola (Ζero,Light, Green Cola, ΛΟΥΞ Cola) 500ml
1,70€ |
Πορτοκαλάδα, Λεµονάδα, Σόδα (ΛΟΥΞ), Sprite, 500ml
2,00€ | Coca Cola 1lt

NEW!

3 big πίτες, γύρος κοτόπουλο,
ντοµάτα, καραµελωµένο κρεµµύδι,
σως φέτας, σως chicken.
+πατάτες & σως chicken

2,50€ | Coca Cola (Ζero, Light, Green Cola, ΛΟΥΞ Cola) 1,5lt
1,30€ | Xυµός ΛΟΥΞ (πορτοκάλι, ροδάκινο, ΕΧΤΡΑ 9) 250ml
1,80€ | Xυµός Μotion 330ml
2,00€ | Xυµός Όλυµπος (πορτοκάλι, καρότο, ρόδι, 9 φρούτα) 250ml

Light
Club sandwich | 4,50€

Φρυγανισµένο ψωµί του τόστ ολικής
άλεσης, κασέρι light, γαλοπούλα,
ντοµάτα, µαρούλι, αγγούρι,
σως γιουρτιού, καλαµπόκι.
+µαρούλι & σως γιαουρτιού

Τόστ | 1,70€

Ψωµί του τόστ, ζαµπόν, κασέρι.

Τόστ | 1,80€

Ψωµί του τόστ, γαλοπούλα, κασέρι.

(µερίδα) | 5,50€
Συνοδεύεται από πατάτες,
φρεσκοψηµένο ψωµί, λεµόνι.

3,00 4,00€ 7,00€

(½ µερίδα) | 3,50€
Συνοδεύεται από πατάτες,
φρεσκοψηµένο ψωµί, λεµόνι.

Κοντοσούβλι
Κοτόπουλο
(µερίδα) | 5,50€
Συνοδεύεται από πατάτες,
φρεσκοψηµένο ψωµί, λεµόνι.
(½ µερίδα) | 3,50€
Συνοδεύεται από πατάτες,
φρεσκοψηµένο ψωµί, λεµόνι.

Κοτόπουλο
σχάρας
(κιλό) | 9,00€
Συνοδεύεται από πατάτες,
σως chicken,
φρεσκοψηµένο ψωµί.

chicken

ΤΕΜΑΧΙΟ
(συνοδεύεται
από ψωµί)

beers

Amstel, Heineken, Alfa, Fix 330ml | 2,00€
Kaiser 330ml | 2,00€
Fix Ἄνευ 0,5% | Radler 2% 330ml | 2,00€
Amstel, Alfa, Fix 500ml | 2,50€
Heineken 500ml | 2,70€
Kaiser 500ml | 3,00€

Μαλαµατίνα | Αρετσίνωτο 500ml | 2,50€
Τσίνας (Λευκό, κόκκινο) 187ml | 3,00€
Porto Carras (Ροζέ) 187ml | 3,00€
Caramelo (Ροζέ ηµίγλυκο) 187ml | 3,00€
Τσίνας Λευκό 750ml | 12,00€
Τσίνας Ροζέ 750ml | 10,00€
Τσίνας Κόκκινο 750ml | 14,00€

ΠΙΤΑ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ/
ΑΡΑΒΙΚΗ/
ΤΟΡΤΙΓΙΑ/
ΨΩΜΑΚΙ

ΤΟΣΤΙΑ

ΜΕΡΙ∆Α

Σουβλάκι κοτόπουλο

1,50€ 2,50€ 3,00€ 4,00€ 6,00€

Σουβλάκι κοτοµπέικον

2,00€ 3,00€ 3,50€ 4,50€ 7,50€

Μπιφτέκι κοτόπουλο

1,80€ 2,80€ 3,00€ 4,00€ 7,00€

Φιλέτο κοτόπουλο

1,80€ 2,80€ 3,00€ 4,00€ 7,00€

Aπό στήθος κοτόπουλο, µε ντοµάτα,
πατάτες, µαρούλι, µαγιονέζα.

Κοτοµπουκιές (κατ.)

Mε ντοµάτα, πατάτες, µαρούλι, µαγιονέζα.

salads

ASSOS Salad | 5,00€

Κινόα, κρεµµύδι, τοµατίνια, µανιτάρια
πλευρώτους, κόκκινη πιπεριά, καλαµπόκι,
φέτα, σως soy chilli.
+πίτα ολικής άλεσης

Gyros Salad | 5,50€

Super Food Salad | 6,00€ NEW!
Λαχανο, καρότο, ψητο φιλέτο
κοτόπουλο, κάσιους, σως sweet
red repper, ξερά σύκα.
+πίτα ολικής άλεσης

Μαρούλι, ντοµάτα, αγγούρι, µπέικον,
τριµµένο mix 3 τυριών.
+σως µουστάρδας-µελιού
Γύρος χοιρινός, µαρούλι, ντοµάτα,
κρεµµύδι, αγγούρι, κρουτόν,
τριµµένο mix 3 τυριών.
+σως γιαουρτιού

Chef’s Salad | 5,00€

Μαρούλι, ντοµάτα, αγγούρι, ζαµπόν,
τριµµένο mix 3 τυριών, αυγό.
+σως ketchup

sticks

Caesar Salad | 5,00€
NEW!

Κόκκινη πιπεριά, πράσινη πιπεριά,
µανιτάρια πλευρώτους, µελιτζάνα.

pitas

Πίτα Λαχανικών | 3,00€ NEW!
Πίτα ολικής άλεσης, καλαµάκι λαχανικών,
µαρούλι, ντοµάτα, κρέµα βαλσάµικου.

Chicken Πίτα | 3,00€

NEW!

Πίτα ολικής άλεσης, φιλέτο κοτόπουλο,
ντοµάτα, µαρούλι iceberg, Καλαµπόκι,
γιαούρτι 2%.

burgers

Μαρούλι, καλαµπόκι, κρουτόν,
τριµµένο mix 3 τυριών, βραστό
φιλέτο κοτόπουλο.
+σως Caesar

Caesar
Gyros Salad | 5,50€

Light
Chicken Burger | 3,50€

ψωµάκι brioche, φιλετίνια κοτόπουλου,
ντοµάτα, µαρούλι, λάχανο, καρότο,
τυρί philadelphia, σως µουστάρδας - µελιού.

hot dog

Classic | 2,50€

Λουκάνικο βραστό, λάχανο-καρότο
µε βινεγκρέτ, σως µουστάρδας - µελιού

ΠΛΗΡΩΜΗ

& µε κάρτα

στον χώρο σας!

NEW!

Μαρούλι, καλαµπόκι, κρουτόν,
τριµµένο mix 3 τυριών,
γύρος κοτόπουλο.
+σως Caesar

Tuna Salad | 5,50€

Τόνος, µαρούλι, ντοµάτα, αγγούρι,
πιπεριά Φλωρίνης, βινεγκρέτ
εσπεριδοειδών.

Χωριάτικη | 5,00€

Ψωµάκι brioche, µπιφτέκι λαχανικών,
ντοµάτα, µαρούλι, κόκκινη πιπεριά,
πίκλα αγγούρι, σως µουστάρδας - µελιού,
ketchup.

Απολαύστε όλα µας τα είδη
τυλιχτά σε Special Big Pita
21 εκατοστών!

∆ιάλεξε πίτα
µε την παραγγελία σου
Κανονική, ολικής, καλαµποκιού.
Όλες οι πίτες είναι αλάδωτες.
Όλες οι µερίδες
έχουν από 3 τεµάχια
στα κρεατικά.
Η µερίδα κοτοµπουκιές
έχει 9-10 τεµάχια.

2,70€ 3,00€ 4,00€ 5,50€

handcrafted

ASSOS Healthy | 6,00€ NEW!

SPECIAL 21 | 4,00€

2,70€ 3,00€ 4,00€ 5,50€

Salads

Καλαµάκι
Λαχανικών | 1,50€

(½ κιλό) | 5,50€
Συνοδεύεται από πατάτες,
σως chicken,
φρεσκοψηµένο ψωµί.

2,70€ 3,00€ 4,00€ 7,00€

Γύρος κοτόπουλο

Green Burger | 3,00€ NEW!

wines

2,70

Κοντοσούβλι
Χοιρινό

2,70€ 3,00€ 4,00€ 5,50€

Με ντοµάτα, πατάτες, κρεµµύδι, τζατζίκι.

healthy

clubs & more

Νερό 0,5lt | 0,50€, Νερό 1,5lt | 1,50€

1,50€ 2,50€ 3,00€ 4,00€ 6,50€

handcrafted

specials

BIG PITA GYROS | 6,50€

NEW!

Πανσετάκι

Με ντοµάτα, πατάτες,
µαρούλι, µαγιονέζα.

handcrafted

Λουκάνικο Φρανκφούρτης,
σως γιαουρτιού, σως sweet chilli,
καραµελωµένο κρεµµύδι,
παρµεζάνα.

1,70€ 2,80€ 3,00€ 4,00€ 7,00€

Μπιφτέκι (60% µοσχάρι
& 40% χοιρινό), ντοµάτα,
πατάτες, κρεµµύδι, τζατζίκι.

Κοντοσούβλι κοτόπουλο

+2,00€

NEW!

Μπιφτέκι ανάµικτο

Με ντοµάτα, πατάτες,
µαρούλι, µαγιονέζα.

DOUBLE
BURGER

Απόλαυσέ τα σε BIG ψωµάκι,
µε τηγανιτές πατάτες!

Λουκάνικο πικάντικο, cheddar,
σως BBQ, παρµεζάνα.

1,50

Με ντοµάτα, πατάτες,
µαρούλι, µαγιονέζα.

!
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BURGER

ASSOS | 2,50€

Σουτζούκι πολίτικο

Με ντοµάτα, πατάτες,
µαρούλι, µαγιονέζα.

ΟΛΑ ΤΑ BURGER
ΚΑΙ ΣΕ ΕΚ∆ΟΣΗ

hot
dogs

1,50€ 2,50€ 3,00€ 4,00€ 6,00€

Με ντοµάτα, πατάτες,
κρεµµύδι, τζατζίκι.

Με ντοµάτα, πατάτες,
µαρούλι, µαγιονέζα.

Χωριάτικο Chicken Burger | 3,80€

grill

ΜΕΡΙ∆Α

handcrafted with

NEW!

Ψωµάκι µε σουσάµι, γύρος χοιρινός, τζατζίκι ASSOS,
ντοµάτα, µαρούλι iceberg, καραµελωµένο κρεµµύδι,
σως sweet red pepper.

Ψωµάκι µε σουσάµι, µπιφτέκι
(60% µοσχάρι & 40% χοιρινό),
ντοµάτα, αυγό, σως chicken, ketchup.

ΤΟΣΤΙΑ

Σουβλάκι χοιρινό

Με ντοµάτα, πατάτες,
κρεµµύδι, τζατζίκι.

Porky’s Steak Burger | 3,50€

Creamy Burger | 3,00€

Με ντοµάτα, πατάτες,
κρεµµύδι, τζατζίκι.

Με ντοµάτα, πατάτες,
κρεµµύδι, σως γιουρτιού, πάπρικα.

Mushroom Burger 4,50€

Ψωµάκι brioche, µπιφτέκι κοτόπουλου,
ντοµάτα, µαρούλι, σως chicken, ketchup.

ΠΙΤΑ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ/
ΑΡΑΒΙΚΗ/
ΤΟΡΤΙΓΙΑ/
ΨΩΜΑΚΙ

2,70€ 3,00€ 4,00€ 7,00€

Γύρος χοιρινός

Mexican Burger | 4,00€

Classic Burger | 3,00€

ΤΕΜΑΧΙΟ
(συνοδεύεται
από ψωµί)

handcrafted

extras

Πίτες: Κανονική, ολικής,
καλαµποκιού: 0,30€
Ψωµάκι, κυπριακή,
αραβική, τορτίγια: 0,60€

Υλικά: Μαρούλι, αγγουράκι,
κρεµµύδι, πράσινη πιπεριά: 0,30€
ντοµάτα, ελιές (ροδέλα): 0,40€
Πατάτα, µπέικον, φέτα, πίκλα αγγούρι,
µανιτάρια πλευρώτους, ξινολάχανο,
καραµελωµένο κρεµµύδι, αυγό,
τυρί τριµµένο, τυρί philadelphia,
ντοµατίνι, µαρούλι iceberg,
onion rings, γιαούρτι: 0,50€
Ζαµπόν, κασέρι: 0,60€
Γαλοπούλα: 0,70€

sauces

Τζατζίκι ASSOS, σικάγο, ρώσικη,
τυροσαλάτα, γιαούρτι,
τυρί philadelphia, µαγιονέζα,
σως ketchup, σως µουστάρδας,
σως µουστάρδας - µελιού,
σως γιαουρτιού, σως φέτας ΑSSOS,
σως λιαστής ντοµάτας, σως BBQ,
σως blue cheese, σως soy chilli,
σως Mexican, σως pepper, σως Jack,
σως πιπεριάς µε σόγια, σως curry,
σως chilli, σως chicken,
σως whiskey, σως sweet red pepper.
+0,50€ (extra προσθήκη)
2,50€ (µερίδα)
1,50€ (µερίδα γιαουρτιού)

starters

Ντοµάτα, αγγούρι, ελιές, πιπεριά,
κρεµµύδι, φέτα και ελαιόλαδο.

Πατάτες τηγανητές

Εποχής | 4,00€

Φέτα | 3,00€

Ρωτήστε µας!

Νηστίσιµα

ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ!
Ρωτήστε µας!

1,80€ (µερίδα) | 1,00€ (½ µερίδα)
Παραδοσιακή, αιγοπρόβεια.

Φέτα ψητή | 3,50€
Ντοµάτα, µπούκοβο, πιπέρι,
ρίγανη, πιπεριά, ελαιόλαδο.

Onion rings | 2,50€
Συνοδεύεται από σως BBQ.

delivery
24310 23777

what’s up

6986 720 090
CU

6946 047 500
6909 412 277

ελάχιστη παραγγελία 5,00€ • ωράριο λειτουργίας delivery 13:00 - 01:00

