Σαρακοστή στο ΑΣΣΟΣ!

Τυλιχτά & Μερίδες

επιλέξτε πεντανόστηµες νηστίσιµες γεύσεις µε...
Καλαµαράκια, Μπιφτέκι λαχανικών, Καβουροδαγκάνες,
Ντοµατοκεφτέδες, Πατατοκεφτέδες, Ρεβυθοκεφτέδες (φαλάφελ)
Ταραµοκεφτέδες, Κολοκυθοκεφτεδες, Μελιτζανοκεφτεδες
σε πίτα
κανονική
ολικής
καλαµποκιού

σε ψωµάκι,
κυπριακή,
αραβική
τορτίγια

τοστιά
µε υλικά
νηστίσιµα
επιλογής σας

Big Pita
µε υλικά
νηστίσιµα
επιλογής σας

Burger
µε µπιφτέκι
λαχανικών

Μερίδες

2,70€

3,00€

4,00€

6,50€

3,00€

7,00€

sauces
Σως

µερίδα 2,50€ | extra 0,50€

Νηστίσιµη µουστάρδας
Νηστίσιµη κέτσαπ
Νηστίσιµη Μαγιονέζα
Νηστίσιµη Ρώσικη
BBQ
Soy chilli
Jack
Curry

συνδυάστε επιπλέον
υλικά στις επιλογές σας

Whisky
Chilli tomato
Mexican
Λιαστής ντοµάτας
Μουστάρδας µελιού
Χούµους
Ταραµοσαλάτα

ντοµάτα, κρεµµύδι,
µαρούλι, αγγούρι, 0,30€
πιπεριά, πίτα

πατάτες, ελιές ροδέλα
µαρουλι iceberg,
ντοµατίνια, καρότο,
καλαµπόκι, λάχανο,
τόνος, µανιτάρια ψητά, 0,50€
κινόα,
καραµελωµένο κρεµµύδι,
ξινολάχανο, πίκλα αγγούρι,

appetizers

1,80€
Πατάτες τηγανητές
2,00€
Πατάτες Country
Onion rings µε BBQ σως 2,50€

delivery
• ταχυφαγείο •

24310 23777

Extras

κασέρι νηστίσιµο 0,60€

what’s up

CU

6986 720 090 6946 047 500 6909 412 277

Αλεξάνδρας 1 | Πλατεία Παλαιού ∆εσποτικού | Τρίκαλα

• ταχυφαγείο •

delivery
24310 23777
what’s up

CU

6986 720 090 6946 047 500 6909 412 277

Σαρακοστή στο ΑΣΣΟΣ!
burgers

salads

Green Burger

Mεσογειακή µε κινόα

3,00€

5,50€

Βurger λαχανικών
µε σουσαµένιο ψωµί,
νηστίσιµη σως κέτσαπ,
ντοµάτα, µαρούλι iceberg,
καραµελωµένο κρεµµύδι

Κινόα, ντοµατίνια, πιπεριές,
τριµµένο καρότο, αγγούρι,
ελιά, κάπαρη, συνοδεύεται
µε βινεγκρέτ βασιλικού
και πίτα

Με αβοκάντο και κινόα

Κινοα, αβοκάντο, ψητά µανιτάρια,
καλαµπόκι, µαρούλι, συνοδεύεται
µε βινεγκρέτ εσπεριδοειδών
και πίτα

5,50€

Sea burger

Burger θαλασσινων
µε σουσαµενιο ψωµι,
νηστίσιµη µαζιονεζα,
ντοµάτα, ψητή πιπεριά,
µαρούλι iceberg

3,00€
Falafel burger

Burger φαλάφελ,
σουσαµενιο ψωµι,
νηστίσιµη σως µουστάρδας,
ντοµάτα, αγγούρι,
καραµελωµένο κρεµµύδι

3,00€

Σαλάτα ΜΟΝΟ µε 5,50€

επιλέξτε αγαπηµένους γευστικούς συνδυασµούς
και κάντε την σαλάτα σας µοναδική!
Ντοµάτα, κρεµµύδι, αγγούρι, µαρούλι, πιπεριά,
µαρουλι iceberg, ντοµατίνια, ελιές ροδέλα,
καλαµπόκι, λάχανο, καρότο, µανιτάρια ψητά,
κινόα, κρουτόν, πίκλα αγγούρι

Συνοδέψτε µε σως...
Νηστίσιµης µουστάρδας
Νηστίσιµης κέτσαπ
Νηστίσιµης Μαγιονέζας
Λιαστής ντοµάτας
Μουστάρδας µελιού

Χούµους
BBQ
Soy chilli
Chilli tomato
Mexican

Το µενού ισχύει µόνο για τηλεφωνικές παραγγελίες

