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burgers & more

€

BIG PITA GYROS χοιρινό 6,00

[3 big πίτες, γύρος χοιρινός,
ντοµάτα, κρεµµύδι, σως γιουρτιού]
* Συνοδεύεται µε πατάτες και σως ketchup

BIG PITA GYROS κοτοπουλο* 6,00

[3 big πίτες, γύρος κοτόπουλο,
µαρούλι, ντοµάτα, σως µουστάρδας]
* Συνοδεύεται µε πατάτες και σως ketchup

Burger

[ψωµί µε σουσάµι, µπιφτέκι
(60% µοσχάρι & 40% χοιρινό),
σως γιουρτιού, µαρούλι, ντοµάτα, ketchup]

2,70

Chicken burger 2,70

[ψωµί brioche,
µπιφτέκι κοτόπουλου, chicken σως,
µαρούλι, ντοµάτα, ketchup]

Cheeseburger 3,00

[ψωµί µε σουσάµι, µπιφτέκι
(60% µοσχάρι & 40% χοιρινό),
σως γιουρτιού, µαρούλι, ντοµάτα,
τυρί cheddar, ketchup]

Egg burger 3,00

[ψωµί µε σουσάµι, µπιφτέκι
(60% µοσχάρι & 40% χοιρινό) ή µπιφτέκι
κοτόπουλο, 1 αυγό, ντοµάτα, ketchup]

burgers & more

€

Χωριάτικο burger

3,00

Club sandwich*

4,00

Club sandwich light*

4,00

Τόστ (+0,30€ σε ψωµάκι)

1,50

Τόστ (+0,30€ σε ψωµάκι)

1,60

[χωριάτικο ψωµάκι, µπιφτέκι
(60% µοσχάρι & 40% χοιρινό), φέτα σε αλοιφή,
ρίγανη, λάδι, ντοµάτα, κρεµµύδι, αγγούρι]
[φρυγανισµένο ψωµί του τόστ, κασέρι, ζαµπόν,
µπέικον, ντοµάτα, µαρούλι, µαγιονέζα]
* Συνοδεύεται µε πατάτες και σως ketchup
[φρυγανισµένο ψωµί του τόστ ολικής άλεσης,
κασέρι light, γαλοπούλα, ντοµάτα, µαρούλι,
αγγούρι, σως γιουρτιού, καλαµπόκι]
* Συνοδεύεται µε µαρούλι
[ζαµπόν, κασέρι]

[γαλοπούλα, κασέρι]

αναψυκτικά

µπύρες/κρασιά
Amstel 330ml
Amstel 500ml
Heineken 330ml
Heineken 500ml
Άλφα 330ml
Άλφα 500ml
FIX 330ml
FIX 500ml
Kaiser 500ml
Μαλαµατίνα 500ml
Αρετσίνωτο ∆ήµητρα 500ml
Τσίνας 187ml

1,80
2,50
2,00
2,70
1,60
2,50
1,60
2,50
3,50
2,50
2,50
3,00

Caramelo 187ml

3,00

[λευκό, κόκκινο, ροζέ]
[λευκό ηµίγλυκο]

Μετέωρο λευκό 750ml 10,00
Μετέωρο ροζέ 750ml 8,00
Μετέωρο κόκκινο 750ml 12,00

€

Coca Cola 330ml 1,30

[Zero, Green Cola, Light]

Coca Cola 500ml 1,50

[Zero, Green Cola, Light]

Coca Cola 1,5lt 2,50

[Zero, Green Cola, Light]

Πορτοκαλάδα 330ml
Λεµονάδα 330ml
Βυσσινάδα 330ml
Σόδα 330ml
Σουρωτή 330ml
Sprite 330ml
Χυµός Μotion 330ml
Χυµοί Όλυµπος 330ml
Χυµοί 250ml

1,30
1,30
1,30
1,30
1,50
1,30
1,80
2,00
1,30

€

10%

έκπτωση σε όλα µας τα είδη
για ΤΕΦΑΑ • ΤΕΙ • ΣΜΥ

καλέστε µας για το παιδικό σας party!
Αγορανοµικός Υπεύθυνος: Άκης Βαρνακιώτης

Όλα τα κρεατικά είναι φρέσκα και χειροποίητα, εκτός από τις κοτοµπουκιές
που είναι κατεψυγµένες. Ολες οι πίτες µας είναι αλάδωτες.
Στις σαλάτες χρησιµοποιούµε ελαιόλαδο. Στις πατάτες χρησιµοποιούµε φοινικέλαιο.
Για τυχόν τυπογραφικά λάθη δεν ευθύνεται το κατάστηµα.
Οι τιµές µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Σε όλες τις τιµές συµπεριλαµβάνονται όλοι οι νόµιµοι φόροι (Φ.Π.Α.).
Το κατάστηµα υποχρεούται στην έκδοση νόµιµων αποδείξεων.

Αλεξάνδρας 1  Πλατεία Παλαιού ∆εσποτικού  Τρίκαλα
Τ.: 24310 23777  Κ.: 6986 720 090 (What’s up)
email: info@assosfood.gr

www.assosfood.gr

τεµάχια
τυλιχτά & µερίδες*
πίτα

Σουβλάκι χοιρινό
Σουβλάκι κοτόπουλο
Μπιφτέκι χειροποίητο
Μπιφτέκι κοτόπουλο χειρ.
Λουκάνικο χωριάτικο
Πανσετάκι

€
ψωµ. κυπρ. µερίδα
αράβ.

Γύρος χοιρινός 2,50 2,70 2,70 6,50

[µε ντοµάτα, πατάτα,
κρεµµύδι και τζατζίκι]
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ορεκτικά

Γύρος κοτόπουλο 2,50 2,70 2,70 6,50
[µε ντοµάτα, πατάτα,
µαρούλι και µαγιονέζα]
[µε ντοµάτα, πατάτα,
κρεµµύδι και τζατζίκι]

Τζατζίκι
Σικάγο
Σως γιαουρτιού
Σως λεµόνι
Σως ketchup
Σως µουστάρδας
Chicken σως
Ρώσικη
Τυροσαλάτα
Μαγιονέζα

[µε ντοµάτα, πατάτα,
µαρούλι και µαγιονέζα]

Μπιφτέκι χειροποίητο 2,50 2,70 2,70 5,50
[µε ντοµάτα, πατάτα,
κρεµµύδι και τζατζίκι]

Μπιφτέκι 2,50 2,70 2,70 5,50
κοτόπουλο χειροποίητο
[µε ντοµάτα, πατάτα,
µαρούλι και µαγιονέζα]

Λουκάνικο χωριάτικο 2,50 2,70 2,70 6,50
[µε ντοµάτα, πατάτα,
κρεµµύδι και τζατζίκι]

Πανσετάκια 2,30 2,70 2,70 5,50

[µε ντοµάτα, πατάτα,
κρεµµύδι και τζατζίκι]

Φιλέτο κοτόπουλο 2,50 2,70 2,70 6,50

[µε ντοµάτα, πατάτα,
µαρούλι και µαγιονέζα]

Κοτόπουλο σχάρας (κιλό)

extra υλικά*

€

[µε ντοµάτα, αγγούρι, ελιές, πιπεριά,
κρεµµύδι, φέτα και ελαιόλαδο]

Caesar’s 4,50

Κοτοµπουκιές (κατεψ.) 2,50 2,70 2,70 5,00

[σε 2 πίτες, µε κασέρι, ντοµάτα,
πατάτα, µαρούλι και µαγιονέζα]

σαλάτες

Χωριάτικη 4,50

[από στήθος κοτόπουλο, µε ντοµάτα,
πατάτα, µαρούλι και µαγιονέζα]

Τοστιά κοτόπουλο

€

[ντοµάτα, µπούκοβο, πιπέρι,
πιπεριά, ελαιόλαδο]

Σουβλάκι κοτόπουλο 2,30 2,70 2,70 5,50

Τοστιά χοιρινή

1,30
1,30
1,50
1,50
1,50
1,30

Πατάτες τηγανητές 1,50
Φέτα 2,50
Φέτα ψητή 3,00

Σουβλάκι χοιρινό 2,30 2,70 2,70 5,50

[σε 2 πίτες, µε κασέρι, ντοµάτα,
πατάτα, κρεµµύδι και τζατζίκι]

€

[µε µαρούλι, κρουτόν, καλαµπόκι,
σως Caesar’s, παρµεζάνα
και βραστό φιλέτο κοτόπουλου,]

Τονοσαλάτα 5,00

3,50

[µε µαρούλι, ντοµάτα, αγγούρι,
κρεµµύδι, τόνο, κρουτόν, αλάτι]

Εποχής 4,00

Ντοµάτα, κρεµµύδι, µαρούλι,
αγγουράκι, πιπεριά, πίτα

€
0,30

0,40
Μπέικον, φέτα, αυγό, µαγιονέζα, 0,50
Πατάτες, ελιές ροδέλα

τζατζίκι, σικάγο, τυροσαλάτα,
ρώσικη, σως γιουρτιού,
τυρί philadelphia, σως ketchup,
σως µουστάρδας, γιαούρτι,
chicken σως

0,60
Γαλοπούλα 0,70

Ζαµπόν, κασέρι, ψωµάκι

ρωτήστε µας!

3,50

2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50

*extra υλικά...

Οι τιµές είναι ανά είδος

8,50

[συνοδεύεται από 1 µερίδα πατάτες,
σάλτσα κοτόπουλου και ψωµί]

*περί µερίδων...

Όλες οι µερίδες έχουν από 3 τεµάχια στα κρεατικά.
Οι µερίδες µε τα µπιφτέκια έχουν από 2 τεµάχια.
Η µερίδα κοτοµπουκιές έχει 9-10 τεµάχια.

delivery24310 23777& 6986 720 090
what’s up

ωράριο διανοµής 13:00 - 01:00
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