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Σαλάτα του Σεφ
Πράσινη σαλάτα, ζουµερή ντοµάτα, τραγανό
αγγουράκι, κυβάκια γκούντα και ζαµπόν και ένα
βραστό χωριάτικο αυγό. Με σάλτσα του σεφ.

6.60€ 4.00€ (Παιδική)

Caesar’s
Πράσινη σαλάτα του Καίσαρα µε ψητό κοτόπουλο 
φιλέτο, βραστό καλαµπόκι, πασπαλισµένη µε 
παρµεζάνα, φρυγανισµένα κρουτόν 
και σάλτσα βινεγκρέτ

Yellow Caersar’s
Ψητό κοτόπουλο, ανάµεικτη σαλάτα µε τριµµένο 
λάχανο, φρέσκα καρότα, πράσινη σαλάτα και 
ζουµερά ντοµατίνια. Το κρουτόν και η νόστιµη 
παρµεζάνα δεν θα λείπουν καθώς και η 
µοναδική µας βινεγκρέτ.

Χωριάτικη Χωρίς σχόλια

Πολίτικη (προσφέρεται µόνο χειµώνα)
Λάχανο, καρότο, κόκκινη πιπεριά, και σέλινο 
πασπαλισµένα µε χοντρό αλάτι, µαριναρισµένα 
µε ξύδι και λάδι ελιάς

Σαλάτα του βοσκού
Πράσινη σαλάτα µε ζουµερή ντοµάτα και φρέσκο 
αγγουράκι, πιπεράκια και αγγουράκια τουρσί, 
φρεσκοκοµένο κρεµµυδάκι, ελιές, ραντισµένα 
µε σιρόπι βαλσάµικο και λάδι ελιάς

Ανατολής
Πράσινη σαλάτα µε ψητά φρέσκα µανιτάρια,
φρεσκοβρασµένο ρύζι, καλαµπόκι, κρουτόν,
τριµµένη παρµεζάνα και σάλτσα βινεγκρέτ

Caesar’s µε ρύζι
όπως την γνωρίζετε, µαζί µε φρεσκοβρασµένο ρύζι
7.10€ 4.30€ (Παιδική)

Ρόκα
µε φρέσκια ρόκα και ζουµερά ντοµατίνια
πασπαλισµένη µε τριµµένη παρµεζάνα
και λάδι ελιάς µε ξύδι βαλσάµικο
5.10€ 3.30€ (Παιδική)

Του Αγρού
Πράσινη σαλάτα µαζί µε φρέσκια ρόκα, τριµµένο
λάχανο, φρέσκα µανιτάρια, ζουµερή ντοµάτα,
τραγανό αγγουράκι, πράσινη πιπεριά, βραστό
καλαµπόκι, τριµµένη παρµεζάνα. Με σάλτσα
γιαουρτιού ή σάλτσα βινεγκρέτ

Σαλάτες εποχής
Λάχανο - καρότο - µαρούλι - αγγουροντοµάτα

Αλοιφές
Ρώσικη, Πάπρικα, Μελιτζανοσαλάτα, Τζατζίκι,
Ζαµπονοσαλάτα, Τυροσαλάτα, Κηπουρού, Ταραµάς
Sauce µουστάρδας, Γιαούρτι στραγγιστό

3.20€

Οι σαλάτες προσφέρονται µε ελαιόλαδο

6.60€ 4.00€ (Παιδική)

6.60€ 4.00€ (Παιδική)

6.60€ 4.00€ (Παιδική)

6.60€ 4.00€ (Παιδική)

6.60€ 4.00€ (Παιδική)

5.10€ 3.30€ (Παιδική)

5.10€ 3.30€ (Παιδική)

6.60€ 4.00€ (Παιδική)

0.50€ντιπ

Πολυσαλάτα
ψητά λαχανικά, ψητά µανιτάρια, ψητό χαλούµι 
και τυροσαλατα
5.50€



Μπουρί γουρουνάκι
γύρος χοιρινός, ντοµάτα, κρεµµύδι, πατάτες 
και τζατζίκι

5.90€

Μπουρί φτερωτό
γύρος κοτόπουλο,ντοµάτα, µαρούλι,
πατάτες και µαγιονέζα

5.90€

Μπουρί µπερδεµένο
γύρος κοτόπουλο και γύρος χοιρινός,ντοµάτα,
µαρούλι, πατάτες και µουσταρδοµαγιονέζα

5.90€

Μπουρί αβάπτιστο
πανσέτα,ντοµάτα, κρεµµύδι, πατάτες και 
τυροσαλάτα

5.90€

Μπουρί µονοκάβαλο
σουβλάκι χοιρινό,ντοµάτα, πατάτες,
και ρώσικη

5.90€

Μπουρί λαχανικών
σουβλάκι λαχανικών (ψητή πιπεριά,
ψητή ντοµάτα, ψητό κρεµµύδι), σουβλάκι
µανιτάρι, πατάτες,κηπουρού

5,00€

Μπουρί Ισκεντέρ Doner 
(γύρος µοσχαρίσιος-αρνίσιος)

Doner, φρέσκια σάλτσα ντοµάτας,
κρεµµύδι, πατάτες

5.90€

Μπουρί Ισκεντέρ κεµπάπ
Κεµπάπ, φρέσκια σάλτσα ντοµάτας,
κρεµµύδι, πατάτες

5.90€

Μπουρί Γιαουρτλού Doner 
(γύρος µοσχαρίσιος-αρνίσιος)
Doner, φρέσκια σάλτσα ντοµάτας, κρεµµύδι,
πατάτες και γιαούρτι στραγγιστό

6.10€

Μπουρί Γιαουρτλού κεµπάπ
Κεµπάπ, φρέσκια σάλτσα ντοµάτας, κρεµµύδι,
πατάτες και γιαούρτι στραγγιστό

6.10€

Φτιάξε το δικό σου Μπουρί !
Επέλεξε τα υλικά που προτιµάς και βρες...
τη δική σου γεύση!

Με  αράβικη πίτα... 
το νέο έεεξτρα
λαρτζ σάντουιτς!
Με πατάτες, λάχανο, κρεµµύδι,
κεφαλοτύρι, µαγιονέζα, ντοµάτα
κέτσαπ, µουστάρδα και κρεατικό
της επιλογής σας!

5.00€

 Το µεγάλο σάντουιτς...σε µεγάλη αράβικη πίτα



Γύρος χοιρινός χειροποίητος
µε την δική µας φροντίδα και µυστικά.
Σερβίρεται µε τηγανητές πατάτες,
φρεσκοκοµένο κρεµµύδι και τζατζίκι

4.50€  (Παιδ. Μερίδα)7.50€

Γύρος κοτόπουλο 
χειροποίητος
µε την δική µας φροντίδα και µυστικά.
Σερβίρεται µε τηγανητές πατάτες, φρεσκοκοµένο 
κρεµµύδι, φρέσκο καρότο και ντιπ µαγιονέζας

Σουβλάκι χοιρινό
χειροποίητο
µαριναρισµένο σε λάδι ελιάς, περασµένο από 
τη σχάρα. Σερβίρεται µε τηγανητές πατάτες,
φρεσκοκοµένο κρεµµύδι και τζατζίκι

4.50€  (Παιδ. Μερίδα)7.50€

Φρέσκα κοµµατάκια κοτόπουλο φιλέτο 
µαριναρισµένα, τυλιγµένα σε µπέικον.
Σερβίρεται µε τηγανητές πατάτες, φρεσκοκοµένο 
κρεµµύδι, φρέσκο καρότο και ντιπ µαγιονέζας

Κοτοµπέικον χειροποίητο

Παναρισµένο φρέσκο κοτόπουλο φιλέτο περασµένο 
από καυτή φριτούρα. Το απολαµβάνετε µε 
τηγανητές πατάτες, φρεσκοκοµένο κρεµµύδι, 
φρέσκο καρότο και ντιπ µαγιονέζας

Σνίτσελ κοτόπουλο
χειροποίητο

Φιλέτο κοτόπουλο
Φρέσκο κοτόπουλο φιλέτο, µαριναρισµένο σε
µπαχαρικά. Σερβίρεται µε τηγανητές πατάτες,
φρεσκοκοµένο κρεµµύδι, φρέσκο καρότο και
ντιπ µαγιονέζας

Σουβλάκι κοτόπουλο χειροποίητο
Φρέσκα κοµµατάκια κοτόπουλο, µαριναρισµένα  
σε µπαχαρικά, περασµένα από τη σχάρα. Σερβίρεται 
µε τηγανητές πατάτες, φρεσκοκοµένο κρεµµύδι, 
φρέσκο καρότο και ντιπ µαγιονέζας

Πανσέτα
µαριναρισµένη σε λάδι ελιάς, περασµένη από
τη σχάρα. Σερβίρεται µε τηγανητές πατάτες,
φρεσκοκοµένο κρεµµύδι και τζατζίκι

4.50€  (Παιδ. Μερίδα)7.50€

Λουκάνικο πιπερόνε
Λουκάνικα µε ντιπ µουσταρδοµαγιονέζας  που
σερβίρονται  µε τραγανές πατάτες, καρότο και
φρεσκοκοµένο κρεµµύδι

4.20€  (Παιδ. Μερίδα)7.00€

Λουκάνικο κατσιβέλικο
Για όσους λαχταρούν τη χωριάτικη γεύση.
Σερβίρεται  µε τραγανές πατάτες, φρέσκο
καρότο, φρεσκοκοµένο κρεµµύδι και ντιπ
µουσταρδοµαγιονέζας

Γύρος
Μερίδα γύρος, σκέτος χωρίς γαρνιτούρα

6.00 €

4.50€  (Παιδ. Μερίδα)7.50€

4.50€  (Παιδ. Μερίδα)7.50€

4.50€  (Παιδ. Μερίδα)7.50€

4.50€  (Παιδ. Μερίδα)7.50€

4.50€  (Παιδ. Μερίδα)7.50€

4.20€  (Παιδ. Μερίδα)7.00€

Μπούτι κοτόπουλο
Φρέσκο µπούτι κοτόπουλο, µαριναρισµένο σε
µπαχαρικά. Σερβίρεται µε τηγανητές πατάτες,
φρεσκοκοµένο κρεµµύδι, φρέσκο καρότο και
ντιπ µαγιονέζας

4.50€  (Παιδ. Μερίδα)7.50€



Μπιφτέκι χειροποίητο
Ζουµερό µπιφτέκι µε τη δική µας φροντίδα και 
µυστικά. Σερβίρεται µε τηγανητές πατάτες, 
φρεσκοκοµένο κρεµµύδι, φρέσκο καρότο και 
ντιπ µουσταρδοµαγιονέζας

Μπιφτέκι γεµιστό µε κασέρι 
χειροποίητο
Ζουµερό µπιφτέκι γεµιστό µε κασερί, µε τη δική
µας φροντίδα. Το απολαµβάνετε µε τηγανητές 
πατάτες, φρεσκοκοµένο κρεµµύδι, φρέσκο
καρότο και ντιπ µουσταρδοµαγιονέζας

ΠΑΤΑΤΕΣ
COUNTRY

ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ χωριάτικες πατάτες ψηµένες
µε τη φλούδα, πασπαλισµένες µε κεφαλοτύρι

Μερίδα   Παιδική Μερίδα  3.40 € 1.90 €

Πατάτες τηγανητές
Μερίδα   Παιδική Μερίδα  2,40 € 1,40 €

Πίτα club
γύρος
3 παραδοσιακές 
αφράτες πίτες µε γύρο 
χοιρινό, τζατζίκι, 
µαρούλι, ντοµάτα, 
κρεµµύδι και πατάτες

7.40€

Πίτα club
γύρος 
κοτόπουλο
3 παραδοσιακές αφράτες πίτες µε γύρο κοτόπουλο,
sauce, µαρούλι, ντοµάτα και πατάτες
7.40€

Πίτα club doner
3 παραδοσιακές αφράτες πίτες µε γύρο 
µοσχαρίσιο - αρνίσιο, πάπρικα, τυροσαλάτα, 
µαρούλι, ντοµάτα, κρεµµύδι και πατάτες

7.40€

Το
απόλυτα
ελληνικό

club

Όλες
οι µερίδες

µπορούννα συνοδευτούνµε ατζέµ πιλάφιαντί για τηγανητέςπατάτες

Γερµανικά λουκάνικα περιχυµένα µε ζεστή σάλτσα
κάρυ, σερβιρισµένα µε τηγανητές πατάτες, φρέσκο
καρότο και ντιπ µουσταρδοµαγιονέζας.

Γερµανικό λουκάνικο
Currywurst

Οι πατάτες είναι τηγανισµένες µε φοινικέλαιο

4.20€  (Παιδ. Μερίδα)7.00€

4.50€  (Παιδ. Μερίδα)7.50€

4.50€  (Παιδ. Μερίδα)7.50€

Γερµανικό λουκάνικο (bratwurst)

4.50€  (Παιδ. Μερίδα)7.50€

Γερµανικά λουκάνικα µε ντιπ µουσταρδοµαγιονέζας  
που σερβίρονται  µε τραγανές πατάτες και καρότο.

Ψαροκροκέτες τηγανητές

4.50€  (Παιδ. Μερίδα)7.50€

Συνοδεύεται µε φρεσκοκοµµένο κρεµµύδι, καρότο
ταραµά, και πατάτες τηγανητές

Καλαµαράκια τηγανητά

4.70€  (Παιδ. Μερίδα)7.80€

Συνοδεύεται µε φρεσκοκοµµένο κρεµµύδι, καρότο
ταραµά, και πατάτες τηγανητές

Σουτζουκάκι χειροποίητο
Οκτώ ζουµερά τεµάχια µε τη δική µας
φροντίδα. Σερβίρεται µε τηγανητές πατάτες,
φρεσκοκοµένο κρεµµύδι και τζατζίκι

4.20€  (Παιδ. Μερίδα)7.00€



Κεµπάπ πολίτικο
(κιµάς µοσχαρίσιος-αρνίσιος)
Με τη δική µας φροντίδα και µυστική συνταγή
της ανατολής. Σερβίρεται µε τηγανητές πατάτες, 
φρεσκοκοµένο κρεµµύδι και τζατζίκι.

7.50€ 4.50€ (Παιδ. Μερίδα)

Ισκεντέρ κεµπάπ
(κιµάς µοσχαρίσιος-αρνίσιος)
Το κεµπάπ µας, σερβιρισµένο πάνω σε 
παραδοσιακή πίτα και φρέσκια σάλτσα ντοµάτας. 
Συνοδεύεται µε ψητό κρεµµύδι, ψητές πιπεριές, 
ψητές ντοµάτες, τηγανητές πατάτες, ατζέµ πιλάφι
και καυτερή πιπεριά.
9.40€

Γιαουρτλού κεµπάπ
(κιµάς µοσχαρίσιος-αρνίσιος)
Το κεµπάπ µας, σερβιρισµένο πάνω σε παραδοσιακή 
πίτα και φρέσκια σάλτσα ντοµάτας και ΓΙΑΟΥΡΤΙ.
Συνοδεύεται µε ψητό κρεµµύδι, ψητές πιπεριές,
ψητές ντοµάτες, τηγανητές πατάτες,ατζέµ πιλάφι 
και καυτερή πιπεριά.

9.70€

Doner 
(γύρος µοσχαρίσιος-αρνίσιος) 
Με τη δική µας φροντίδα και µυστική συνταγή
της ανατολής. Σερβίρεται µε τηγανητές πατάτες,
φρεσκοκοµένο κρεµµύδι και τζατζίκι.

7.50€ 4.50€ (Παιδ. Μερίδα)

Ισκεντέρ Doner
(γύρος µοσχαρίσιος-αρνίσιος) 
Το ντονέρ µας, σερβιρισµένο πάνω σε
παραδοσιακή πίτα και φρέσκια σάλτσα
ντοµάτας. Συνοδεύεται µε ψητό κρεµµύδι, ψητές
πιπεριές, ψητές ντοµάτες, τηγανητές πατάτες
και ατζέµ πιλάφι και καυτερή πιπεριά.
10.00€

Γιαουρτλού Doner
(γύρος µοσχαρίσιος-αρνίσιος) 
Το ντονέρ µας, σερβιρισµένο πάνω σε πίτα
παραδοσιακή και φρέσκια σάλτσα ντοµάτας
και ΓΙΑΟΥΡΤΙ. Συνοδεύεται µε ψητό κρεµµύδι,
ψητές πιπεριές, ψητές ντοµάτες, τηγανητές
πατάτες και ατζέµ πιλάφι και καυτερή πιπεριά.

10.40€

Σ Α Ν Τ Ο Υ Ι Τ Σ
ΠΙΤΑ 4.00 €  ΨΩΜΑΚΙ 4.00 €   ΜΠΑΓΚΕΤΑ 4.00 €   

ΣΑΛΑΤΑ +0.20 € 

ΜΕΡΙΔΕΣ



Σουβλάκι χοιρινό 1.40€

Σουβλάκι κοτόπουλο 1.40€

Σουβλάκι κεµπάπ πολίτικο 2.60€

Σουβλάκι κοτοµπέικον 2.80€

Σουβλάκι χαλούµι 2.60€

Σουβλάκι µπουγιουρντί 4.20€

(κατσικίσιο τυρί µε λαδορίγανη,  ψητή ντοµάτα, 
ψητή πιπεριά,  µπούκοβο)

Σουβλάκι µανιτάρι
(φρέσκα µανιτάρια µε µυρωδικά)

1.60€Σουβλάκι vegeterian
(πιπεριά κόκκινη και πράσινη,
ντοµάτα, κρεµµυδάκι)

Φιλέτο κοτόπουλο 2.80€

Σνίτσελ κοτόπουλο 2.80€

Πίτα 0.50 € -  Πίτα ολικής 0.50 € - Μπαγκέτα 0.80 € - Τορτίγια 0.60€ 
Κυπριακή πίτα 0.60€ - Μαύρη µπαγκέτα 0.80€ - Αράβικη πίτα 0.60€ - Ψωµί 0.60€

Ψωµιά

2.40€

Λουκάνικο κατσιβέλικο 1.40€

Μπιφτέκι 2.60€

Μπιφτέκι γεµιστό 
µε κασέρι

2.60€Πανσέτα

Σουτζουκάκι 0.80€

Λουκάνικο πιπερόνε

2.80€

1.30€

Hamburger
Σάλτσα µαγιονέζας µε πίκλες, µουστάρδα και
κέτσαπ
3.40€ /µε πατάτες +0,80€

Cheeseburger
Τυρί cheddar, πίκλες, κέτσαπ και
µουσταρδοµαγιονέζα.
3.70€ /µε πατάτες +0,80€

Greenburger
Τυρί cheddar, ροδέλες κρεµµυδιού. τριµµένες
πίκλες, σάλτσα του σεφ, µαρούλι, ζουµερές
ντοµάτες και κέτσαπ
4.20€ /µε πατάτες +0,80€

Chiliburger
Ψητό µπέϊκον, ροδέλες κρεµµυδιού, σάλτσα µε 
τσίλι, µαρούλι και φέτες από ζουµερές ντοµάτες.
4.20€ /µε πατάτες +0,80€

Απολαύστε το γύρο χοιρινό 
το γύρο κοτόπουλο

το doner, το σνίτσελ, 
το φιλέτο κοτόπουλο 

και το µπιφτέκι 

BURGERS

ΜΕΣΑ ΣΕ BURGER 

Γερµανικό λουκάνικο 
(bratwurst)

3.10€

1.κλασικό ψωµάκι του µπέργκερ 
2.brioche (γλυκό ψωµί), 
3.black (µαύρο ψωµί από µπαµπού)

Επιλέξτε το ψωµάκι burger 

Μπούτι κοτόπουλο 2.80€



Πορτοκαλάδα / Γκαζόζα / Λεµονάδα / Green Cola

200ml

100ml

200ml

250ml

500ml

500ml

500ml

250ml

250ml

500ml

1000ml 1.00€

500ml

250ml

330ml

330ml

200ml

200ml

500ml

330ml

250ml

500ml

330ml

Σουρωτή 250ml

3.90€

7.40€

2.40€

3.40€

3.40€

2.70€

3.40€

3.40€

5.60€

8.00€
7.40€ 1.80€  

1.70€

1.70€
  

2.00€
  

1.80€
  

2.00€

1.90€
  

6.40€
6.40€

3.60€
3.40€
3.40€
3.40€

1.70€
  

Μπαρµπαγιάννη µπλε 6.80€



Το κατάστηµα υποχρεούται να διαθέτει έντυπα δελτία σε ειδική θέση δίπλα 
στην έξοδο για διατύπωση οποιασδήποτε διαµαρτυρίας
 
Ο πελάτης δεν έχει την υποχρέωση να πληρώσει αν δεν λάβει νόµιµο 
παραστατικό στοιχείο (απόδειξη - τιµολόγιο).
 
Σε περίπτωση που υπάρχει αλλεργία η δυσανεξία παρακαλώ ενηµερώστε τον 
αρµόδιο του καταστήµατος. Ενδέχεται στα τρόφιµα να υπάρχουν αλλεργιογόνα



6975989421

ãéá çëåêôñïíéêÝò ðáñáããåëßåò:

tafilarakia.gr
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