FOOD MENU
ΠΡΩΙΝΟ / BREAKFAST (σερβίρεται έως τις 12.00)
Ομελέτα με καπνιστό ζαμπόν, τυρί και πράσινη
σαλάτα / Omelet with smoked ham, cheese and
green salad
Φρυγανισμένο ψωμί ολικής με καπνιστό ζαμπόν,
κασέρι και τηγανητό αυγό / Whole grain bread
with smoked ham, kasseri cheese and fried egg
Αυγά στραπατσάδα με τομάτα και φέτα /
Scrambled eggs with tomato and feta cheese
Αγελαδινό γιαούρτι με μέλι /
Cow yoghurt with honey
Αγελαδινό γιαούρτι με μούσλι /
Cow yoghurt with muesli
Αγελαδινό γιαούρτι με φρέσκα φρούτα εποχής /
Cow yoghurt with fresh seasonal fruits
Φρεσκοκομμένα φρούτα εποχής /
Fresh seasonal fruits

4,50€
4,00€
4,00€
3,80€
3,80€
3,80€
4,00€

ΣΝΑΚΣ / SNACKS
Τυρόπιτα με χωριάτικο φύλλο / Traditional cheese pie
Χειροποίητη πίτα με κοτόπουλο και λαχανικά /
Handmade pie with chicken and vegetables
Πρασόπιτα / Leek pie
Γαλλικό κρουασάν βουτύρου / Classic French croissant
Γαλλικό κρουασάν σοκολάτας /
French chocolate croissant
Σπιτικό κέικ ημέρας (2 φέτες) /
Homemade cake of the day (2 slices)
Γαλλική μπαγκέτα με ζαμπόν, τυρί, iceberg
και σως μαγιονέζα-μουστάρδα /
French baguette with ham, cheese, iceberg and
mustard-mayonnaise
Πολύσπορη μπαγκέτα ολικής με μπιφτέκι λαχανικών,
τομάτα, σαλάτα και σως γιαούρτι με βασιλικό (v) /
Whole grain baguette with vegetable burger, tomato,
salad and yoghurt sauce with basil (v)
Τοστ ζαμπόν-τυρί / Ham & cheese toast
Τοστ γαλοπούλα -τυρί / Turkey & cheese toast
Τοστ με τυρί / Cheese toast
Μάφιν με βανίλια Μαδαγασκάρης /
Madagascar vanilla muffin
Μάφιν με σοκολάτα-καραμέλα /
Chocolate and caramel muffin
Cookie βανίλιας με κομματάκια σοκολάτας /
Vanilla & chocolate chips cookie
Cookie σοκολάτας με κομματάκια σοκολάτας /
Chocolate & chocolate chips cookie

2,50€
3,50€
2,50€
1,80€
2,80€
3,20€
3,80€

_________________________________________________________________________________________________
Extra υλικά: τομάτα 0,10€, ζαμπόν 0,10€, τυρί 0,10€,
γαλοπούλα 0,10€
Extra ingredients: tomato 0,10€, ham 0,10€, cheese 0,10€,
turkey 0,10€
*Στα σάντουιτς χρησιμοποιείται κατεψυγμένο ψωμάκι
που ψήνεται στον φούρνο μας.
Sandwiches are made with frozen bread baked in our oven.

_________________________________________________________________________________________________

ΣΑΛΑΤΕΣ / SALADS

Σαλάτα πράσινη με ρόκα, κοτόπουλο, flakes
παρμεζάνας, σταφίδες και βινεγκρέτ από μέλι /
Green salad with rocket, chicken, parmesan flakes,
raisins and honey vinaigrette
Σαλάτα με κινόα, πλιγούρι, ρόκα, φρέσκο κρεμμυδάκι,
ραπανάκι, αβοκάντο, τοματίνια, πολύχρωμες πιπεριές
και βινεγκρέτ lime (v) / Kinoa and groats salad, with
rocket, fresh onion, radish, avocado, cherry tomato,
multicolored bell peppers, and lime vinaigrette (v)
Ανάμικτη σαλάτα με ψητό ροδάκινο, καβουρδισμένους
ξηρούς καρπούς, νιφάδες γραβιέρας και βινεγκρέτ
δυόσμου (v) / Mixed salad with roasted peach and
nuts, Graviera cheese flakes and mint vinaigrette (v)
Ελληνική σαλάτα με κριθαρόψωμο, τοματίνια,
πολύχρωμες πιπεριές, αγγούρι, φέτα, ελιές και
έξτρα παρθένο ελαιόλαδο (v) / Greek salad with
barley bread, cherry tomato, multicolored bellpeppers,
cucumber, feta cheese and extra virgin olive oil (v)
Σαλάτα ζυμαρικών με τόνο, μπαχαρικά, λάιμ και σως
μαγιονέζα-sweet chili / Cold pasta salad with tuna,
spices, lime and mayonnaise-sweet chili sauce

6,70€

7,00€

6,00€

5,50€

5,50€

ΟΡΕΚΤΙΚΑ / APPETIZERS
4,00€
1,70€
1,80€
1,40€
4,00€
4,00€
2,00€
2,00€

Φέτα τυλιγμένη σε φύλλο από το Ζαγόρι με θυμαρίσιο
μέλι (v) / Feta cheese wrapped in phyllo from Zagori
with thyme honey (v)
Ασπρομανίταρα σωτέ με πατατούλες, λιαστή
τομάτα και θυμάρι (v) / Sautéed white mushrooms
with potatoes, dried tomato and thyme (v)
Ντάκος με φρέσκια τομάτα, φέτα, κάπαρη και
ελαιόλαδο (v) / Ntakos with fresh tomato,
feta cheese, capper and olive oil (v)
Τηγανιά κοτόπουλου με μουστάρδα και πράσινο λάδι
από λεμονοθύμαρο / Pan fried chicken with mustard
and green olive oil from lemonthyme

7,50€

6,50€

6,50€

7,00€

ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΑ / MAIN DISHES
Fusilli ναπολιταίν (v) / Fusilli napolitana (v)
Pappardelle με μοσχαράκι κοκκινιστό και
ψιλοκομμένα λαχανικά / Pappardelle with tomato
sauce, beef and slightly chopped vegetables
Ταλλιατέλες με μελάνι σουπιάς, γαρίδες, λαχανικά
και βούτυρο από σάλτσα μπισκ / Tagliatelle from
cuttlefish ink with shrimps, vegetables and bisque
butter
Ριζότο Milanese με σαφράν και παρμεζάνα /
Risotto Milanese with saffron & parmesan cheese
Ριζότο με μανιτάρια, σπαράγγια και παρμεζάνα /
Risotto with mushrooms, asparagus and parmesan
cheese
Μπέργκερ μοσχαρίσιο με τσένταρ, μαρούλι, τομάτα,
μαγιονέζα και πατάτες τηγανητές / Beef burger with
cheddar cheese, lettuce, tomato, mayonnaise &
French fries
Μπουτάκια κοτόπουλου ψημένα στο φούρνο με
πατάτες country τηγανητές, σως φέτα και σως
μουστάρδα / Baked chicken legs with fried country
potatoes, feta cheese sauce and mustard sauce
Φιλέτο κοτόπουλο σχάρας μαριναρισμένο,
συνοδεύεται με μπριάμ λαχανικών και σως από
φρέσκο θυμάρι / Chicken fillet marinated and grilled
accompanied with vegetables “briam” and thyme sauce
Σπαλομπριζόλα χοιρινή με σως μπάρμπεκιου.
Συνοδεύεται με σαλάτα πράσινη ή πατάτες
τηγανητές / Grilled pork steak with barbeque sauce.
Choice between green salad or French fries
Μοσχαρίσια μπριζόλα γάλακτος με σως από ελαιόλαδο, λεμόνι και θυμάρι. Συνοδεύεται με σαλάτα
πράσινη ή πατάτες τηγανητές. Grilled veal steak with
olive oil and sauce lemon and thyme. Choice between
green salad or French fries
Τσιπούρα φιλέτο σχάρας με κρέμα από φινόκιο
και σαλάτα ταμπουλέ / Grilled bream fillet with
fennel cream and tabbouleh
Φιλέτο σολομού με γλυκόξινη σάλτσα και σαλάτα
με φύκι wakame / Salmon filet with sweet - sour
sauce and wakame salad

5,50€

9,50€

13,00€
8,00€

10,00€

13,50€

9,50€

9,50€

13,50€

Σουφλέ σοκολάτας με παγωτό βανίλια /
Chocolate souffle with vanilla ice cream
Μους λευκής σοκολάτας αρωματισμένη με
τριαντάφυλλο σε βάση από τριμμένο μπισκότο /
White chocolate mousse scented with rose on a
grated biscuit
Ζεστή τάρτα με καραμελωμένα μήλα /
Hot apple pie
Μπουγάτσα με κρέμα, κανέλα και ζάχαρη άχνη /
Bougatsa with crème, cinnamon and powdered sugar
Cheesecake Brownie (ζεστό) /
Cheesecake Brownie (hot)

6,00€

5,00€
6,00€
3,00€
6,00€

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΕΞΤΡΑ ΚΑΤΟΠΙΝ
ΕΠΙΘΥΜΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ / EXTRA OFFERED
ITEMS AFTER CUSTOMER’S DESIRE
Πατάτες τηγανητές / French fries
3,80€
Μέλι / Honey
0,80€
Μούσλι / Mueslie
0,80€
_________________________________________________________________________________________________
(v): vegetarian
Για επιλογές vegetarian και vegan θα χαρούμε
να σας ενημερώσουμε.
For vegetarian and vegan options we will be glad to inform you.
_________________________________________________________________________________________________
Σε περίπτωση που παρουσιάζετε αλλεργία σε κάποιο προϊόν ή
ουσία παρακαλούμε επικοινωνήστε με το προσωπικό του
καταστήματος / In case you have an allergy to an ingredient or
product please contact us for more information.
Στην παρασκευή των συνταγών χρησιμοποιείται αγνό παρθένο

16,50€

ελαιόλαδο / All dishes are prepared with virgin olive oil.
Για το τηγάνισμα χρησιμοποιείται ηλιέλαιο. Sunflower oil is used
for frying.

13,50€

Τα ψωμάκια για τα σάντουιτς, οι πίτες, οι σφολιάτες, οι γαρίδες
είναι κατεψυγμένο προϊόν / The sandwich bread, the pies, all the
puff pastries and shrimps are frozen.

15,50€

Όλες οι φιάλες είναι περιεκτικότητας 750ml εκτός αν αναφέρεται
διαφορετικά / All bottles’ content is 750ml unless differently

ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ / DESSERTS
Αγελαδινό γιαούρτι με μέλι / Cow yoghurt with honey
Αγελαδινό γιαούρτι με μούσλι /
Cow yoghurt with muesli
Αγελαδινό γιαούρτι με φρέσκα φρούτα εποχής
Cow yoghurt with fresh seasonal fruits
Αγελαδινό γιαούρτι με χειροποίητο γλυκό του
κουταλιού / Cow yoghurt with homemade Greek
spoon sweet
Φρεσκοκομμένα φρούτα εποχής / Fresh seasonal fruits
Παγωτό (1 μπάλα) (βανίλια, φράουλα, σοκολάτα) /
Ice cream (1 scoop) (vanilla, strawberry, chocolate)
Παγωτό (2 μπάλες) (βανίλια, φράουλα, σοκολάτα) /
Ice cream (2 scoops) (vanilla, strawberry, chocolate)
Παγωτό (3 μπάλες) (βανίλια, φράουλα, σοκολάτα) /
Ice cream (3 scoops) (vanilla, strawberry, chocolate)

specified.

3,80€
3,80€
3,80€

Το κατάστημα διαθέτει έντυπα δελτία για την διατύπωση
οποιασδήποτε διαμαρτυρίας / Complaint forms are available on
request.
Στις τιμές συμπεριλαμβάνονται όλες οι νόμιμες επιβαρύνσεις /
The prices include all legal charges.
Αγορανομικός υπεύθυνος: Καντόρου Μαρίνα

4,20€
4,00€

Person in charge of market inspection: Kantorou Marina
Φορέας Διαχείρισης: Καντόρου Μαρίνα και ΣΙΑ Ε.Ε.

1,50€
3,00€

AGORA BISTRO
Λεωφ. Συγγρού 364, 176 74 Καλλιθέα • info@agorabistro.gr

4,00€

www.agorabistro.gr

