Παραδοσιακό χειροποίητο καλαµάκι,
η επαναφορά της ξεχασµένης
αυθεντικής γεύσης!

καλαμάκι
προ βατί να
για παραγγελίες

22940 99733
Λ. ∆ιονύσου, Ανατολή
Νέα Μάκρη

Μοναδικό καλαμάκι μοσχάρι!

Σαλάτες
Χαρουπάδα........................................................................................................................................................................ 8,00 €
ντοµατίνια, αγγούρι, ελιές, παξιµαδάκια χαρουπιού, κατίκι δοµοκού, βαλσάµικο

Χωριάτικη ντοµάτα, αγγούρι, κρεµύδι, ελιές, πιπεριά φέτα .................................................... 6,00 €
Ντοµατοσαλάτα ντοµάτα, αγγούρι, κρεµύδι .................................................................................... 4,00 €
Ανάµικτη µαρούλι, λάχανο, ντοµάτα, αγγούρι, πιπεριά, ελιές................................................ 5,00 €
Ντάκος ντοµάτα, ελιές, φέτα .......................................................................................................................................... 5,50 €
Σεφ Καλαµάδικο ....................................................................................................................................................... 6,50 €
Μαρούλι ................................................................................................................................................................................. 4,00 €
Λάχανο ..................................................................................................................................................................................... 4,00 €

Ορεκτικά
Πατάτες τηγανιτές (φρέσκιες)
µε ρίγανη 3,10 € - µε σως 3,50 € - µε τυρί 3,50 €

Πατάτες σως ροκφόρ ................... 3,50 €
Πατάτα γεµιστή ......................... 4,50 €
Τζατζίκι ................................................. 3,00 €
Τυροκροκέτες ........................... 4,50 €
Τυροπιτάκια κρητικά ........ 5,40 €
Στικ Μοτσαρέλλας ............ 4,50 €

Φλογέρες αλλαντικών 4,70 €
Τυροκαυτερή .............................. 3,20 €
Φέτα ........................................................ 3,00 €
Φέτα ψητή ...................................... 4,00 €
Μπουγιουρντί ............................ 5,50 €
Κολοκυθοκεφτέδες ......... 4,50 €

Πίτα 0,40 € - Πίτα ολικής 0,50 €

Καλαμάκι με ψωμί
Χοιρινό 1,70 € - Κοτόπουλο 1,70 € - Κεµπάπ 1,70 €
Λουκάνικο 1,70 € -Προβατίνα 1,90 € -Μοσχάρι 2,50 € Μπιφτέκι 1,90 €

Μερίδες
Καλαµάκι χοιρινό, τρία καλ/κια, πίτες, τζατζίκι, ντοµάτα, κρεµύδι, πατάτες .........................7,50 €
Γύρος χοιρινό, γύρος χοιρινό, πίτες, τζατζίκι, ντοµάτα, κρεµύδι, πατάτες .............................7,50 €
Καλαµάκι κοτόπουλο, τρία καλ/κια, πίτες, σως, ντοµάτα, κρεµύδι, πατάτες .................7,50 €
Γύρος κοτόπουλο, γύρος κοτόπουλο, πίτες, σως, ντοµάτα, κρεµύδι, πατάτες ......................7,50 €
Προβατίνα, τρία καλ/κια, πίτες, τζατζίκι, ντοµάτα, κρεµύδι, πατάτες .............................................. 8,00 €
Λουκάνικο, τρία λουκάνικα, πίτες, µουστάρδα, ντοµάτα, κρεµύδι, πατάτες ..........................7,50 €
Κεµπάπ, τρία κεµπάπ, πίτες, ντιπ γιαουρτιού, ντοµάτα κρεµύδι, πατάτες .............................7,50 €
Κοτόπουλο σχάρας, πίτες, ντοµάτα κρεµύδι, πατάτες ...........................................................7,50 €
Γιαουρτλού κεµπάπ, τρία κεµπάπ, πίτες, ντιπ γιαουρτιού, ντοµάτα, ................................. 8,00 €
κρεµύδι, πατάτες, σάλτσα ντοµάτας

Καλαµάκι Μοσχάρι, τρία καλ/κια, πίτες, τζατζίκι, ντοµάτα, κρεµύδι, πατάτες ...................... 9,80 €
Μπιφτέκι λαχανικών, τρία µπιφτέκια, πίτες, πατάτες, ντοµάτα, σως, κρεµύδι ......................7,50 €
Μπιφτέκι µοσχαρίσιο, δυο µπιφτέκια, ντοµάτα ψητή, κρεµύδι, πατάτες ............................ 8,00 €
Μπριζολάκια χοιρινά, πατάτες .......................................................................................................................7,50 €
Φιλέτο κοτόπουλο, πατάτες .............................................................................................................................7,70 €
Kοτόπουλο πανέ πατάτες & σως µουστάρδας
...................................................................... 7,50 €

Τυλιχτά με πίτα
Καλαµάκι Χοιρινό .............2,40 € Μπιφτέκι µοσχαρίσιο ... 2,50 €
Καλαµάκι Κοτόπουλο 2,40 € Μπιφτέκι λαχανικών ..... 2,40 €
Γύρο Χοιρινό ............................2,40 €
Γύρο Κοτόπουλο ..............2,40 €
Κεµπάπ .............................................2,40 €
Λουκάνικο ....................................2,40 €
Προβατίνα ....................................2,50 €
Μοσχάρι ..........................................3,10 €
Οικολογικό ..................................1,50 €

ΤΗΣ ΩΡΑΣ
Προβατίνα παϊδάκια

Αρνίσισια παϊδάκια

Μερίδα 7,50 €.............. 18,00 €/κιλό

Μερίδα 9,00 €.............. 28,00 €/κιλό

Κοτόπουλο σχάρας

Μοσχαρίσια µπριζόλα

..........................................................

9,80 €/κιλό

.........................................................

9,80 €

Ποικιλίες κρΕατων
2 ατόµων 15,00 €
4 ατόµων 30,00 €

ΣΤΗ ΒΕΡΓΑ
Κοντοσούβλι χοιρινό 7,00 €
Κοντοσούβλι κοτόπουλο 7,00 €

Πιτοσάντουιτς
Χοιρινό, ένα καλαµάκι, ντοµάτα, πατάτες, κρεµµύδι, κέτσαπ µουστάρδα ..................................... 3,50 €
Γύρο Χοιρινό, ντοµάτα, πατάτες, κρεµµύδι, κέτσαπ µουστάρδα ................................................... 3,50 €
Κοτόπουλο, ένα καλαµάκι, µαρούλι, πατάτες, κρεµµύδι, σώς ......................................................... 3,50 €
Γύρο Κοτόπουλο, µαρούλι, πατάτες, κρεµµύδι, σώς ........................................................................ 3,50 €
Κεµπάπ, ένα κεµπάπ, ντοµάτα, πατάτες, κρεµµύδι, ντιπ γιαουρτιού ................................ 3,50 €
Λουκάνικο, ένα λουκάνικο, ντοµάτα, πατάτες, κρεµµύδι, κέτσαπ, µουστάρδα ..... 3,50 €
Γιαουρτλού ένα κεµπάπ, γιαούρτι, κρεµµύδι, σάλτσα φρέσκιας ντοµάτας ............... 3,50 €
Προβατίνα, ένα καλαµάκι, ντοµάτα, πατάτες, κρεµµύδι, κέτσαπ µουστάρδα ......... 3,70 €
Μοσχάρι, ένα καλαµάκι, ντοµάτα, πατάτες, κρεµµύδι, κέτσαπ µουστάρδα............... 4,30 €
Μπιφτέκι µοσχαρίσιο, ένα µπιφτέκι, ντοµάτα, πατάτες, κρεµµύδι, σως .............................. 3,70 €
Κοτόπουλο πανέ, παναρισµένα φιλετίνια, µαρούλι, ντοµάτα, σως µουστάρδας ........... 3,80 €
Έξτρα τυρί

...................................................................................................................................................................................

για παραγγελίες

22940 99733

0,50 €

Σάντουιτς Γίγας
Χοιρινό, δυο καλαµάκια, ντοµάτα, πατάτες, κρεµµύδι, κέτσαπ µουστάρδα................. 5,50 €
Γύρο Χοιρινό, γύρος, ντοµάτα, πατάτες, κρεµµύδι, κέτσαπ µουστάρδα...................... 5,50 €
Κοτόπουλο, δυο καλαµάκια, µαρούλι, πατάτες, κρεµµύδι, σώς ........................................ 5,50 €
Γύρο Κοτόπουλο, γύρος, µαρούλι, πατάτες, κρεµµύδι, σώς ............................................. 5,50 €
Κεµπάπ, δυο κεµπάπ, ντοµάτα, πατάτες, κρεµµύδι, ντιπ γιαουρτιού ................................ 5,50 €
Μπιφτέκι, δυο µπιφτέκια µοσχαρίσια, ντοµάτα, πατάτες, κρεµµύδι, ................................. 6,00 €
κέτσαπ, µουστάρδα,

Λουκάνικο, δυο λουκάνικα, ντοµάτα, πατάτες, κρεµµύδι, κέτσαπ, µουστάρδα ..... 5,50 €
Προβατίνα, δυο καλαµάκια, ντοµάτα, πατάτες, κρεµµύδι, κέτσαπ µουστάρδα ...... 6,50 €
Μοσχάρι, δυο καλαµάκια, ντοµάτα, πατάτες, κρεµµύδι, κέτσαπ µουστάρδα .......... 6,50 €
Έξτρα τυρί

..................................................................................................................................................................................

Αναψυκτικά - Κρασί - Μπύρες
Αναψυκτικά 330 ml 1,40 € - 500 ml 1,70 € - 1,5lt 2,60 €
Νερό εµφιαλωµένο 500ml 0,50 € - 1,5lt 1,00 €
Κρασί χύµα
Λευκό (κιλό) 5,00 € - Κόκκινο (κιλό) 5,00 €
Μπύρες κουτί 330ml
Amstel, Άλφα 1,80€

Mπύρες Μπουκάλι 500ml
Amstel, Έζα, Fix Άνευ, 2,40€
Kaiser, Heineken 2,60€

Ούζο 200ml 6,00€ - Τσίπουρο 200ml 6,00€

Ρωτήστε μας επίσης για γλυκά ημέρας

0,50 €

Στρογγυλό
(τύπου burger)

Mε 100% µοσχαρίσιο µπιφτέκι

Οι τιµές µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

5,50 €

για παραγγελίες

22940 99733
Ωράριο διανοµής 12:30 έως 24:00
Περιοχές διανοµής
Περιοχές διανοµής: Νέα Μάκρη, Κεφαλληνίας, Ανατολή, Ερυθρός, Εφηµεριδοπώλες,
Αγιά Μαρίνα, Ζούµπερι, Αγ. Ανδρέας, Παραλία Μαραθώνος
Ελάχιστη παραγγελία 14€ για τις περιοχές: Βουτζάς & Μάτι.

Φίλοι πελάτες, θα θέλαµε να σας γνωστοποιήσουµε ότι όλα τα κρέατα µας είναι φρέσκα, παραλαµβάνονται, κόβονται και µαρινάρονται καθηµερινά στο µαγαζί. Επίσης τα σουβλάκια (καλαµάκια) περνούνται στο χέρι από εµάς. Οι πατάτες είναι φρεσκοκοµένες και τηγανίζονται σε ηλιέλαιο
Α’ ποιότητας. Το λάδι στις σαλάτες είναι ελαιόλαδο. Το τζατζίκι και όλες οι σως ετοιµάζονται στο
κατάστηµα. Τέλος τα κρέατα ψήνονται σε φυσικά ξυλοκάρβουνα.
Σας ευχαριστούµε.
Αγορανοµικός υπεύθυνος: Ανδρέου Ιωσηφίνα

www.kalamadiko.com

