
Τζατζίκι (χωρίς σκόρδο)                    €3,80

Μελιτζάνα ψητή                      €4,80

Πατάτες φρέσκες τηγανητές                  €3,20

Πατάτες φρέσκες τηγανητές µε αυγά                €4,90

Φέτα λαδορίγανη                     €3,50

Φέτα στη λαδόκολλα                    €4,20

Σπιτική τυροκαυτερή                    €4,20

Μαστέλο Χίου                      €5,80

Φάβα µε καρότο                      €3,70

Μανιτάρια πλευρώτους σχάρας                 €5,80

Πίτες λευκές ή ολικής άλεσης (µερίδα)                €1,60

Πίτες µε dip ντοµάτας και ξινοµυζήθρα (µερίδα)             €2,00

Ρύζι µπασµάτι (µερίδα)                    €3,50

Σπιτική σως µπεαρνέζ  | σως γιαουρτιού | σως κοτόπουλου (επιλογή)       €1,20

Eξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Σεφερλή 100ml            €1,50

φτιαγµένα από εµάς καθηµερινάΟρεκτικά

KAYTEPH ή  OXI

Σαλάτα “Καλαµάκι” µαρούλι, iceberg, αγγούρι, γύρο κοτόπουλο  ,     €6,80  
παρµεζάνα, σως µπεαρνέζ  

Χωριάτικη biο ντοµάτα, αγγουράκι, κρεµµύδι, πιπεριά, ελιές,        €7,00
κάπαρη, παξιµαδάκια µε ντιπ ντοµάτας, φέτα, ελαιόλαδο και ρίγανη

Κορµός µπρόκολου τριµµένος καρότο και παντζάρι,          €6,30
φρέσκο πιπέρι, αλάτι, ελαιόλαδο και λευκό ξύδι

Πλιγούρι µε λαχανικά σχάρας ντοµάτα και αγγούρι ψιλοκοµµένα      €6,80
µαζί µε ψητό κολοκύθι, µελιτζάνα, πιπεριά, ελαιόλαδο και λεµόνι 

Λάχανο και καρότο τριµµένα ελαιόλαδο, λεµόνι και αλάτι        €5,50

Λαχανικά βραστά µπρόκολο, κολοκυθάκια και χόρτα εποχής µε ελαιόλαδο    €6,80

Χόρτα | µπρόκολο | κολοκυθάκια (επιλογή)            €5,70

Κρητικός ντάκος τρία κριθαρένια παξιµάδια µε τριµµένη ντοµάτα,      €5,70
µυρωδικά, κάπαρη, ξινοµυζήθρα, ελαιόλαδο και ρίγανη 

Ντοµάτα τριαντάφυλλο αποφλοιωµένη αγγούρι, ελιά, ελαιόλαδο και ρίγανη  €3,20

Σαλάτα µαρούλι καρδιές λεπτοκοµµένου µαρουλιού,          €5,50
φρέσκο κρεµµύδι, άνηθος και ελαιόλαδο 

Σαλάτα γλυστρίδα (εποχιακή) ντοµάτα, ξινοµυζήθρα, κάπαρη,       €6,80
κρεµµύδι,  φύλλα γλυστρίδας, ελαιόλαδο και ρίγανη 

Παντζάρια µε τα χόρτα τους και ελαιόλαδο             €5,50

Πατατοσαλάτα στα κάρβουνα baby πατατούλες ψηµένες µε τη φλούδα τους,   €5,80
κάπαρη, µαϊντανός, φρέσκο κρεµµύδι, πιπέρι, ελαιόλαδο και λευκό ξύδι 

Σαλάτα φακές µυρωδικά, άνηθος, ντοµάτα και αγγούρι ψιλοκοµµένα,     €5,80
φρέσκο κρεµµύδι, ελαιόλαδο, λευκό ξύδι και φρέσκο πιπέρι 

Λαχανόκηπος σχάρας κολοκυθάκια, µελιτζάνες, µανιτάρια πλευρώτους,     €6,30
πατάτες, πιπεριές, κρεµµύδι, λευκό ξύδι & αλάτι

Κινόα σαλάτα ανάµεικτη ντοµάτα, αγγούρι ψιλοκοµµένο, αβοκάντο, ρεβύθια,    €6,80
πιπεριά Φλωρίνης, µαύρο πιπέρι, φρέσκο κρεµµύδι και βινεγκρέτ από λευκό ξύδι

πάντα φρεσκοκοµµένες, ποτέ έτοιµεςΣαλάτες

Τα λαχανικά που χρησιµοποιούµε είναι από  Έλληνες παραγωγούς και το λάδι εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο

Χοιρινό καλαµάκι (τµχ.)         €1,90
Κοτόπουλο καλαµάκι (τµχ.)        €1,90
Μοσχάρι γάλακτος καλαµάκι (τµχ.)      €3,00
Κεµπάπ καλαµάκι (τµχ.)         €1,90

Λουκάνικο χωριάτικο σχάρας (2 τµχ)     €5,80
Μπιφτέκι βουβαλίσιο 200γρ.       €4,50
από τη Λίµνη Κερκίνη
+ αυγό              €0,80

Τα ψητά μας
συνοδεύονται από πίτα κοµµένη

Με έµφαση στην αγνή πρώτη 
ύλη από  Έλληνες παραγωγούς, 
το µενού περιλαµβάνει µεγάλη 

ποικιλία από νόστιµες και 
υγιεινές γεύσεις της ελληνικής 

µεσογειακής κουζίνας.

Οι μερίδες μας

Μπριζολάκια χοιρινά (2 τµχ.)      €8,90

Κοτόπουλο µπούτι (2 τµχ.)       €8,90

Μπιφτέκια µοσχαρίσια (3 τµχ.)      €8,80

Μπιφτέκια γαλοπούλας (3 τµχ.)     €8,80

Παϊδάκια κοτόπουλο 450γρ.       €8,80

Μπριζόλα µοσχαρίσια γάλακτος 350γρ.       €12,50

Μπριζόλα χοιρινή 350γρ.        €8,20

Γύρος χοιρινός* ή          €9,50
γύρος κοτόπουλο* 280γρ.        
ντοµάτα, κρεµµύδι, µαϊντανός, πατάτες 
φρέσκες τηγανητές, πίτα,
τζατζίκι ή σως κοτόπουλο  

Μπιφτέκια γεµιστά µε φέτα* (3 τµχ.)     €8,80

Κεµπάπ παραδοσιακό (3 τµχ.)      €8,80
ντοµάτα, κρεµµύδι, µαϊντανός,
2 πίτες κοµµένες, τζατζίκι, πάπρικα καυτερή

Καλαµάκι χοιρινό ή
καλαµάκι κοτόπουλο (3 τµχ.)      €8,00
σως µπεαρνέζ, πατάτες φρέσκες τηγανητές,
πίτα κοµµένη

µε πίτα, πατάτες φρέσκες τηγανητές 
ή ρύζι µπασµάτι ή ντοµάτα αποφλοιωµένη

light

light

• Τα λαχανικά που χρησιµοποιούµε είναι από Έλληνες παραγωγούς. • Τα κρέατά µας είναι νωπά. • Όπου * προϊόν βαθιάς κατάψυξης. • Το λάδι στις σαλάτες είναι εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. • Οι πατάτες τηγανίζονται σε ηλιέλαιο.

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΙΣ ΤΙMΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝONΤΑΙ Φ.Π.Α KAI ΟΛΕΣ ΟΙ ΝΟΜΙΜΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ. ΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ∆ΙΑΘΕΤΕΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΑΡΤΩΝ POS
ΓΙΑ ΑΝΕΠΑΦΗ ΠΛΗΡΩΜΗ. Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ∆ΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ).

ΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ∆ΙΑΘΕΤΕΙ ΕΝΤΥΠΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΣΕ ΕΙ∆ΙΚΗ ΘΕΣΗ ∆ΙΠΛΑ ΣΤΗΝ ΕΞΟ∆Ο.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΤΕ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ

το



Μπύρες-Ποτά-Κρασιά
Μάµος / Heineken / Fischer / Άλφα / Έζα 330ml    €3,10

Amstel / Amstel Free 330ml          €3,10

Μάµος βαρέλι 300ml            €3,00

Μάµος βαρέλι 400ml            €4,00

Pepsi 250ml / Pepsi Max 250ml  / Pepsi Twist 330ml   €2,30

Ήβη Πορτοκαλάδα Κόκκινη / Μπλε 250ml     €2,30 

Ήβη Λεµονάδα 250ml           €2,30

7up 250ml              €2,30 

Ήβη Σόδα 250ml             €2,30 

Ήβη Go 250ml             €2,30  

Φυσικό µεταλλικό νερό 1lt           €1,30

Ανθρακούχο νερό 250ml/750ml          €2,30/€3,90

Ποτήρι ούζο Απαλαρίνα 50ml         €3,50

Tσίπουρο ∆εκαράκι 200ml          €7,50

Ρακί χύµα Κρήτης Καραβελάκης 100ml      €3,00

Κρασί Αµπελώνες Μάρκου λευκό - ερυθρό

250ml /500ml/1lt            €3,50/€5,00/€8,00

Κρασί Μικρό Θαύµα λευκό - ερυθρό 187ml      €3,00

Ποτήρι κρασί 100ml            €2,50

Γλυκά -Παγωτά

Παγωτά Ben & Jerry's
Fudge Brownie, Cookie Dough, Caramel Cream 

100ml   €3,50
Fudge Brownie, Cookie Dough, Karamel Sutra

 465 ml  €8,80

Τα τυλιχτά μας οι πατάτες είναι φρέσκες τηγανητές

light

Βurger

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Cheeseburger µοσχαρίσιο
€6,50 (τµχ.) menu* €8,50

Burger γαλοπούλας
€6,50 (τµχ.) menu* €8,50

µε φρέσκο κιµά

*Συνοδεύεται από πατάτες φρέσκες τηγανητές
και σως µπεαρνέζ

Παγωτό µηχανής βανίλια µε γλυκό του κουταλιού*
€3,00

Χωνάκι παγωτό µηχανής βανίλια
€2,00

Παγωτό µηχανής βανίλια σε µπώλ
€2,50

Κορµός σοκολάτας
€3,50

Κορµός σοκολάτας µε παγωτό µηχανής βανίλια
€5,00

@thekalamaki thekalamaki.gr

*βιολογικό γλυκό του κουταλιού παραγωγής µας

Πίτα καλαµάκι χοιρινό ντοµάτα, κρεµµύδι, µαϊντανός, τζατζίκι, πατάτες     €2,90

Πίτα καλαµάκι κοτόπουλο ντοµάτα, κρεµµύδι, µαϊντανός, µαρούλι,      €2,90
σως µπεαρνέζ, πατάτες

Πίτα καλαµάκι µοσχάρι γάλακτος ντοµάτα, κρεµµύδι,         €4,20 
µαϊντανός, σως γιαουρτιού, πατάτες  

Πίτα κεµπάπ ντοµάτα, κρεµµύδι, µαϊντανός, σως γιαουρτιού, πατάτες       €2,90

Πίτα µοσχαρίσιο µπιφτέκι ντοµάτα, κρεµµύδι, µαϊντανός,         €2,90 
σως γιαουρτιού, πατάτες  

Πίτα γύρος κοτόπουλο* ντοµάτα, κρεµµύδι, µαϊντανός, µαρούλι,       €2,90
σως κοτόπουλου, πατάτες

Πίτα γύρος χοιρινός* ντοµάτα, κρεµµύδι, µαϊντανός,           €2,90
τζατζίκι, πατάτες  

Πίτα λουκάνικο χωριάτικο ντοµάτα, κρεµµύδι, µαϊντανός,        €2,90
κέτσαπ, µουστάρδα, πατάτες     

Φύλλο iceberg γύρος χοιρινός* ή γύρος κοτόπουλο*         €2,90
ντοµάτα, κρεµµύδι, µαϊντανός, σως γιαουρτιού, πατάτες

Θρακόψωµο γύρος χοιρινός* ή γύρος κοτόπουλο*          €4,80          
σως γιαουρτιού, ντοµάτα, κρεµµύδι

Τορτίγια µε διπλό καλαµάκι χοιρινό ή καλαµάκι κοτόπουλο      €5,80
πλιγούρι, ντοµάτα, αγγούρι, µαρούλι, σως γιαουρτιού

Τορτίγια γύρος χοιρινός* ή γύρος κοτόπουλο*           €5,80
πλιγούρι, ντοµάτα, αγγούρι, µαρούλι, σως γιαουρτιού

 

οι πατάτες είναι φρέσκες τηγανητές

Bετζετέριαν

Πίτα µε µαστέλο Χίου                  €3,20
ντοµάτα, κρεµµύδι, µαρούλι, πατάτες, vegan sauce
Πίτα µε µανιτάρια πλευρώτους σχάρας            €2,60
ντοµάτα, κρεµµύδι, µαρούλι, πατάτες, vegan sauce
Πίτα µε λαχανικά σχάρας                €2,40
µελιτζάνα, κολοκύθι, πιπεριές Φλωρίνης,
ντοµάτα, κρεµµύδι, πατάτες, vegan sauce

Τορτίγια µε µαστέλο Χίου                €6,20
sticks αγγουριού, ντοµάτα, µαρούλι, πλιγούρι, vegan sauce
Τορτίγια µε µανιτάρια πλευρώτους σχάρας          €5,40
sticks αγγουριού, ντοµάτα, µαρούλι, πλιγούρι, vegan sauce
Τορτίγια µε λαχανικά σχάρας               €4,80
µελιτζάνα, κολοκύθι, πιπεριές Φλωρίνης, sticks αγγουριού, 
ντοµάτα, µαρούλι, πλιγούρι, vegan sauce

O γύρος χοιρινός και ο γύρος κοτόπουλο 
είναι προϊόντα GMO Free, χωρίς γλουτένη και MSG free



Γλυκά -Παγωτά

Παγωτά Ben & Jerry's
Fudge Brownie, Cookie Dough, Caramel Cream 

100ml   €3,50
Fudge Brownie, Cookie Dough, Karamel Sutra

 465 ml  €8,80

Κορµός σοκολάτας
€3,50

Μπύρες-Ποτά-Κρασιά
Μάµος / Heineken / Fischer / Άλφα / Έζα 330ml    €3,10

Amstel / Amstel Free 330ml          €3,10

Μάµος βαρέλι 300ml            €3,00

Μάµος βαρέλι 400ml            €4,00

Pepsi 250ml / Pepsi Max 250ml  / Pepsi Twist 330ml   €2,30

Ήβη Πορτοκαλάδα Κόκκινη / Μπλε 250ml     €2,30 

Ήβη Λεµονάδα 250ml           €2,30

7up 250ml              €2,30 

Ήβη Σόδα 250ml             €2,30 

Ήβη Go 250ml             €2,30  

Φυσικό µεταλλικό νερό 1lt           €1,30

Ανθρακούχο νερό 250ml/750ml          €2,30/€3,90

Ποτήρι ούζο Απαλαρίνα 50ml         €3,50

Tσίπουρο ∆εκαράκι 200ml          €7,50

Ρακί χύµα Κρήτης Καραβελάκης 100ml      €3,00

Κρασί Αµπελώνες Μάρκου λευκό - ερυθρό

250ml /500ml/1lt            €3,50/€5,00/€8,00

Κρασί Μικρό Θαύµα λευκό - ερυθρό 187ml      €3,00

Ποτήρι κρασί 100ml            €2,50

Τα τυλιχτά μας οι πατάτες είναι φρέσκες τηγανητές

light

Βurger

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Cheeseburger µοσχαρίσιο
€6,50 (τµχ.) menu* €8,50

Burger γαλοπούλας
€6,50 (τµχ.) menu* €8,50

µε φρέσκο κιµά

*Συνοδεύεται από πατάτες φρέσκες τηγανητές
και σως µπεαρνέζ

@thekalamaki thekalamaki.gr

Πίτα καλαµάκι χοιρινό ντοµάτα, κρεµµύδι, µαϊντανός, τζατζίκι, πατάτες     €2,90

Πίτα καλαµάκι κοτόπουλο ντοµάτα, κρεµµύδι, µαϊντανός, µαρούλι,      €2,90
σως µπεαρνέζ, πατάτες

Πίτα καλαµάκι µοσχάρι γάλακτος ντοµάτα, κρεµµύδι,         €4,20 
µαϊντανός, σως γιαουρτιού, πατάτες  

Πίτα κεµπάπ ντοµάτα, κρεµµύδι, µαϊντανός, σως γιαουρτιού, πατάτες       €2,90

Πίτα µοσχαρίσιο µπιφτέκι ντοµάτα, κρεµµύδι, µαϊντανός,         €2,90 
σως γιαουρτιού, πατάτες  

Πίτα γύρος κοτόπουλο* ντοµάτα, κρεµµύδι, µαϊντανός, µαρούλι,       €2,90
σως κοτόπουλου, πατάτες

Πίτα γύρος χοιρινός* ντοµάτα, κρεµµύδι, µαϊντανός,           €2,90
τζατζίκι, πατάτες  

Πίτα λουκάνικο χωριάτικο ντοµάτα, κρεµµύδι, µαϊντανός,        €2,90
κέτσαπ, µουστάρδα, πατάτες     

Φύλλο iceberg γύρος χοιρινός* ή γύρος κοτόπουλο*         €2,90
ντοµάτα, κρεµµύδι, µαϊντανός, σως γιαουρτιού, πατάτες

Θρακόψωµο γύρος χοιρινός* ή γύρος κοτόπουλο*          €4,80          
σως γιαουρτιού, ντοµάτα, κρεµµύδι

Τορτίγια µε διπλό καλαµάκι χοιρινό ή καλαµάκι κοτόπουλο      €5,80
πλιγούρι, ντοµάτα, αγγούρι, µαρούλι, σως γιαουρτιού

Τορτίγια γύρος χοιρινός* ή γύρος κοτόπουλο*           €5,80
πλιγούρι, ντοµάτα, αγγούρι, µαρούλι, σως γιαουρτιού

 

οι πατάτες είναι φρέσκες τηγανητές

Bετζετέριαν

Πίτα µε µαστέλο Χίου                  €3,20
ντοµάτα, κρεµµύδι, µαρούλι, πατάτες, vegan sauce
Πίτα µε µανιτάρια πλευρώτους σχάρας            €2,60
ντοµάτα, κρεµµύδι, µαρούλι, πατάτες, vegan sauce
Πίτα µε λαχανικά σχάρας                €2,40
µελιτζάνα, κολοκύθι, πιπεριές Φλωρίνης,
ντοµάτα, κρεµµύδι, πατάτες, vegan sauce

Τορτίγια µε µαστέλο Χίου                €6,20
sticks αγγουριού, ντοµάτα, µαρούλι, πλιγούρι, vegan sauce
Τορτίγια µε µανιτάρια πλευρώτους σχάρας          €5,40
sticks αγγουριού, ντοµάτα, µαρούλι, πλιγούρι, vegan sauce
Τορτίγια µε λαχανικά σχάρας               €4,80
µελιτζάνα, κολοκύθι, πιπεριές Φλωρίνης, sticks αγγουριού, 
ντοµάτα, µαρούλι, πλιγούρι, vegan sauce

O γύρος χοιρινός και ο γύρος κοτόπουλο 
είναι προϊόντα GMO Free, χωρίς γλουτένη και MSG free


