
καλή όρεξη!
poftă bună!

ardei gras, ciuperci, roșii, ceapă, 
măsline, rucola, morcov, porumb 
ananas, jalapenos, ardei iute, 
oregano, peperoncino, usturoi
3 / 5 LEI

șuncă, bacon, prosciutto crudo, 
chorizzo, pepperoni, aluat dublu, 
carne pui, carne porc
5 / 7 LEI

shrimps, calamari, scoici, 
creveţi, ton, anchois, gorgonzola, 
brie, mozzarella, schweitzer, 
feta, parmezan

6 / 8 LEI

ketchup dulce/picant, sos 
usturoi, sos ulei cu usturoi, 
maioneză, sos pizza

2 LEI /p
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GYROS

MARGHERITA

PROSCIUTTO & FUNGHI

VEGETARIANA

PROSCIUTTO CRUDO

QUATTRO STAGIONI

CAPRICIOSA
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CARNIVORE
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FOCCACIA CU USTUROI ȘI MOZZARELLA
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șuncă, bacon, ardei gras, ciuperci, roșii, ceapă, sos, mozzarella

carne pui/porc, ceapă, roșii, feta, oregano, sos, mozzarella

sos, mozzarella

șuncă, ciuperci, sos, mozzarella

ciuperci, ardei gras, roșii, măsline, ceapa, sos, mozzarella

rucola, prosciutto crudo, parmezan, sos, mozzarella

șuncă, ciuperci, morcov, gorgonzola, măsline, sos, mozzarella

șuncă, ciuperci, ardei gras, chorizzo, măsline, sos, mozzarella

shrimps, calamari, scoici, creveţi, sos alfredo, mozzarella

ton, ceapă, porumb, sos, mozzarella

chorizzo, sos, mozzarella

șuncă, bacon, carne porc, chorizzo, sos, mozzarella

carne de pui & de porc grill, ceapă caramelizată, sos BBQ, mozzarella

antricot de vită, ciuperci, ceapă/usturoi caramelizat, sos gorgonzola, mozz.

shrimps, ardei gras, ciuperci, roșii, sos, mozzarella

chorizzo, șuncă, jalapenos, ardei iute, ardei gras, sos, mozzarella

ananas, șuncă, ardei gras, sos, mozzarella

anchois, ton, porumb, ceapă, sos, mozzarella

gorgonzola, brie, schweitzer, sos, mozzarella, parmesan

pui, ciuperci, ceapă, porumb, sos, mozzarella

feta, roșii, măsline, ceapă, oregano, sos, mozzarella

șuncă, bacon, ciuperci, măsline, sos, mozzarella

shrimps, calamari, scoici, creveţi, sos alfredo, mozzarella
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GREEK MEZEDAKIA 400g- (2-4pers)
(tzatziki, tyrokafteri, icre, salată vinete, hummus, lipie x2 buc)
FISH MEZEDAKIA 400g- (2-4pers) 
(icre, caracatiţă marinată, file anchois, file sardină, lipie x2 buc)
KOLOKYTHAKIA TIGANITA 200g+150g
(dovlecei prăjiţi, tzatziki, lipie)
FETA SAGANAKI 200g
(brânză feta prăjită , miere, susan, lămâie)
BOYOURDI 200g
(brânză feta în sos picant de roșii, la cuptor, lipie)
HALLOUMI 150g
(brânză cipriotă la grătar)
CARACATIŢĂ MARINATĂ 130g
(tentacule de caracatiţă, ulei de măsline, lămâie, oţet balsamic)
TZATZIKI 150g
(iaurt grecesc, castraveţi, usturoi, oregano, ulei de măsline, lipie)
SALATĂ DE VINETE 150g
(vinete, ceapă, roșii, ulei de măsline, lipie)
TYROKAFTERI 150g
(cremă de brânză feta ușor picantă, lipie)
FETA CU ULEI DE MĂSLINE 200g
(brânză feta cu dressing de ulei de măsline și lămâie, oregano, lipie)
TAPENADE CU FILE DE ANCHOIS  200g
(file de anchois, ulei de măsline, pastă de măsline kalamata, lipie)
ICRE TARAMA  200g
(icre, ceapă roșie, ulei de măsline, lipie)
HUMMUS 200g
(năut, pastă de susan, ulei de măsline, usturoi, boia afumată, lipie)
MĂSLINE LA JAR 200g
(măsline kalamata coapte în jar)
LIPIE CU USTUROI ȘI MOZZARELLA 200g
(lipie de casă, usturoi și pătrunjel, ulei de măsline, mozzarella)
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LASAGNE 300g
(foaie de lasagna, sos tomate, carne de porc, mozzarella, parmezan)
MAKARONIA CU CARNE 350g
(macaroane, carne de porc, sos tomate, feta, mozzarella)
MOUSAKA 300g
(carne tocată, cartofi, sos béchamel)
SPAGHETE CU SOMON FUMÉ 250g
(spaghete, somon fumé, sos alb, mozzarella)
SPAGHETE POLLO SI SOS ALB 250+50g
(spaghete, piept de pui, ciuperci, smântână, mozzarella)
SPAGHETE QUATRO FORMAGGI 250g
(spaghete, gorgonzola, parmezan, mozzarella, brie, smântână dulce)

SALATĂ GRECEASCĂ 350g
(roșii, castraveţi, măsline kalamata, brânză feta, ceapă roșie, lămâie)
SALATĂ VERDE CU PROSCIUTTO CRUDO 250g
(mix de salată verde, prosciutto crudo, roșii cherry, parmezan, lămâie)
SALATĂ VERDE CU TON 250g
(mix de salată, ton, roșii cherry, porumb, ardei gras, ceapă, lămâie)
SALATĂ CAESAR 350g
(crutoane cu ulei de măsline, piept de pui, parmezan, salata iceberg)
CAPRESE 250g
(mozzarella, roșii, busuioc, ulei de măsline)
SALATĂ ASORTATĂ 250g
(roșii, castraveţi, ardei gras, ceapă, lămâie)
SALATĂ VERDE 200g
(salată verde, frunze verzi)
SALATĂ DE VARZĂ 250g

35

35

35

35

35

20

17

15

sa
la

te

g
r

il
l 120

46

46

46

46

57

52

59

65
65

49
79
46

39

39

180

ANTRICOT DE VITĂ MATURAT 350g
SOUVLAKI DE PORC 250g
(frigăruie grecească de porc, sos tzatziki, ceapă, roșii)
SOUVLAKI DE PUI 250g
(frigăruie grecească de pui, sos tzatziki, ceapă, roșii)
GYROS DE PORC LA FARFURIE 450g
(carne de porc, cartofi, roșii, castravete, ceapă, sos tzatziki, lămâie, lipie)
SHEFTALIES GRILL 200g
(carne tocată de porc cu ceapă și pătrunjel învelită în prapure)
KOKORETSI 250g
(organe de miel învelite cu intestine de miel - meniu de week-end)
SPARE RIBS BBQ 400g
(costiţe de porc la cuptor cu sos barbeque/cremă usturoi)
PAIDAKIA ARNISIA  250g
(cotlete de berbecuţ)
MUȘCHI FILE DE BERBECUT 250g
KLEFTIKO 350g
(carne de berbecuţ la cuptor, legume)
JUMĂTATE DE PUI LA JAR 500g
PUI ÎNTREG LA JAR (min. 2 pers.) 800g
MIXED GRILL 250g
(carne de pui și porc la rotisor- meniu de week-end)
GREEK PITTA SOUVLAKI PUI 300g
(carne de pui, cartofi, salsa de roșii, pătrunjel, ceapă, tzatziki, lipie )
GREEK PITTA SOUVLAKI DE PORC 300g
(carne de porc, cartofi, salsa de roșii, patrunjel, ceapă, tzatziki, lipie )
POIKILIA KREATIKON (min. 2 pers.) 900g+200g
(souvlaki pui și porc, cotlet berbecuţ, sheftalies, gyros, cârnaţi grecești, cartofi)

ANTRICOT DE VITĂ MATURAT 350g
SOUVLAKI DE PORC 250g
(frigăruie grecească de porc, sos tzatziki, ceapă, roșii)
SOUVLAKI DE PUI 250g
(frigăruie grecească de pui, sos tzatziki, ceapă, roșii)
GYROS DE PORC LA FARFURIE 450g
(carne de porc, cartofi, roșii, castravete, ceapă, sos tzatziki, lămâie, lipie)
SHEFTALIES GRILL 200g
(carne tocată de porc cu ceapă și pătrunjel învelită în prapure)
KOKORETSI 250g
(organe de miel învelite cu intestine de miel - meniu de week-end)
SPARE RIBS BBQ 400g
(costiţe de porc la cuptor cu sos barbeque/cremă usturoi)
PAIDAKIA ARNISIA  250g
(cotlete de berbecuţ)
MUȘCHI FILE DE BERBECUT 250g
KLEFTIKO 350g
(carne de berbecuţ la cuptor, legume)
JUMĂTATE DE PUI LA JAR 500g
PUI ÎNTREG LA JAR (min. 2 pers.) 800g
MIXED GRILL 250g
(carne de pui și porc la rotisor- meniu de week-end)
GREEK PITTA SOUVLAKI PUI 300g
(carne de pui, cartofi, salsa de roșii, pătrunjel, ceapă, tzatziki, lipie )
GREEK PITTA SOUVLAKI DE PORC 300g
(carne de porc, cartofi, salsa de roșii, patrunjel, ceapă, tzatziki, lipie )
POIKILIA KREATIKON (min. 2 pers.) 900g+200g
(souvlaki pui și porc, cotlet berbecuţ, sheftalies, gyros, cârnaţi grecești, cartofi)
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AVGOLEMONO 350ml
(supă de pui cu ou, orez și lămâie)
FASOLADA 350ml
(supă de legume cu fasole)
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GAVROS TIGANITA 250g
(anchovies prăjit)
SARDELES TIGANITA 250g
(file de sardină prăjită)
LAVRAKI 400g
(biban de mare la grătar)
FILE LAVRAKI 250g
(biban de mare file prăjit)
FAGRI 350g
(doradă roșie la grătar)
BARBUNI TIGANITA 300g
(pește roșu prăjit)
PESTROFA TIGANITA 300g
(păstrav indigen prăjit)
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(plăcintă grecească cu lapte)
PORTOCALOPITA 150g
(prajitură grecească cu iaurt și portocale)
LOUKOMADES 150g
(gogoși grecești cu miere și nuca)
KATAIF 150g
BAKLAVA  150g
(baklava grecească cu îngheţată)
BOUGATSA 200g
(plăcintă grecească cu cremă de vanilie)
IAURT CU MIERE NUCI 150g
PAPANAȘI CU DULCEAŢĂ DE AFINE 250g
BANANA SPLIT 250g
ÎNGHEŢATĂ 200g, 3 cupe
(vanilie, cacao)
MOUSSE DE CIOCOLATĂ 170g

GALAKTOBOUREKO 150g
(plăcintă grecească cu lapte)
PORTOCALOPITA 150g
(prajitură grecească cu iaurt și portocale)
LOUKOMADES 150g
(gogoși grecești cu miere și nuca)
KATAIF 150g
BAKLAVA  150g
(baklava grecească cu îngheţată)
BOUGATSA 200g
(plăcintă grecească cu cremă de vanilie)
IAURT CU MIERE NUCI 150g
PAPANAȘI CU DULCEAŢĂ DE AFINE 250g
BANANA SPLIT 250g
ÎNGHEŢATĂ 200g, 3 cupe
(vanilie, cacao)
MOUSSE DE CIOCOLATĂ 170g
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CARTOFI CUBURI PRĂJIŢI 150g
CARTOFI COPŢI CU USTUROI 150g
CIUPERCI LA GRĂTAR 100g
LEGUME LA CUPTOR 150g
INELE DE CEAPĂ 120g
PILAFI GRECESC ȘI IAURT 150g
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SOS USTUROI 100ml
SOS MAIONEZĂ 100ml
LIPIE 100g
SOS TZATZIKI 50g
IAURT GRECESC 100gex
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GARIDES SAGANAKI 350g
(creveţi hosso, feta, ouzo și usturoi în sos de roșii la cuptor)
OCTOPUS 200g
(tentacule de caracatiţă la grătar)
CALAMAR 350g
(calamar umplut cu feta la grătar)
CALAMAR TIGANITA 250g
(inele de calamar prăjite)
MIDII SAGANAKI 350g
(carne de scoică, feta, ouzo și usturoi în sos de roșii la cuptor)
MIDII CU VIN LA ABUR 500g
(jumătăţi de scoică în cochilie cu sos de vin și usturoi)
MIDII ÎN SOS DE ROSII 500g
(jumătăţi de scoică în cochilie cu sos de roșii și usturoi)
POIKILIA SEAFOOD (MIN. 2 PERS.) 900g 
(octopus, calamar grill, calamar tiganita, creveţi grill, lavraki file, gavros&sardina)

1.Cereale care conţin gluten (grâu, secară, orz, ovăz, grâu spelt, grâu mare sau hibrizi ai acestora) și produse derivate; 2. 
Crustacee și produse derivate; 3. Ouă și produse derivate; 4. Pește și produse derivate; 5. Arahide și produse derivate; 6. 
Soia și produse derivate; 7. Lapte și produse derivate (inclusiv lactoză); 8. Fructe cu coajă, adică migdale, alune de pădure, 
nuci, anacarde, nuci Pecan, nuci de Brazilia, fistic, nuci de Macadamia și nuci de Queesland și produse derivate; 9. Ţelină și 
produse derivate; 10. Muștar și produse derivate; 11. Seminţe de susan și produse derivate; 12. Dioxid de sulf și sulfiţi în 
concentraţii de peste 10 mg/kg sau 10 mg/litru; 13. Lupin și produse derivate; 14. Moluște și produse derivate.

SCANEAZĂ CODUL
PENTRU DETALII
CIOFLICENI, 173, SNAGOV
0740 600 222   0740 800 222

32diametru cm 45


