Για
να ανοίξει
η όρεξη
ατομική μερίδα

Σως γιαουρτιού...........................................................................0,60....... 2,20
Σως μουστάρδας......................................................................0,60....... 2,20
Τζατζίκι από 100% ελληνικό γιαούρτι.............. 0,70....... 2,50
Τυροκαυτερή σπιτική............................................................ 0,90........2,90
Φέτα Μυτιλήνης Π.Ο.Π
με βιολογικό παρθένο ελαιόλαδο και ρίγανη...................2,70

Νέο
Νέο

Καλαμάκι μανιτάρι........................................................................... 2,40
Ρεβιθοκεμπάπ ......................................................................................... 2,40
Λουκάνικο....................................................................................................... 2,50
Καλαμάκι χοιρινό................................................................................. 2,50
Κοτομπουκιές............................................................................................ 2,50
Αρμένικο κεμπάπ.................................................................................. 2,50
Μπιφτέκι μοσχαρίσιο...................................................................... 2,50
Καλαμάκι κοτόπουλο....................................................................... 2,50
Γύρος χοιρινός.......................................................................................... 2,50
Γύρος κοτόπουλο................................................................................... 2,50
........................................ 2,60
Γύρος πολίτικος μοσχαρίσιος Νέο
Φιλέτο κοτόπουλο.............................................................................. 2,60
Χαλούμι............................................................................................................. 2,50
• Special τυλιχτό με κρέας επιλογής σας
με gouda και bacon +0.70¤
Τα τυλιχτά περιέχουν: πατάτες, ντομάτα, κρεμμύδι ή μαρούλι,
τζατζίκι ή σως της επιλογής σας, γιαουρτιού ή μουστάρδας

Φέτα σχάρας μπουγιουρντί........................................................... 3,80
Χαλούμι σχάρας............................................................................................. 4,30
Μανιτάρια σχάρας με πέστο βασιλικού............................ 3,80
Στριφτοτυροπιτάκια με πικάντικη σως ντομάτας.. 3,80
Κεφτέδες σχάρας με ψητή ντομάτα&τζατζίκι............ 4,20
Πιτάκι καλαμποκιού................................................................................... 0,30
Πίτα σχάρας.......................................................................................................... 0,40
Οκτάσπορο πιτάκι........................................................................................ 0,50
Οκτάσπορη πίτα............................................................................................. 0,50
Πιτόψωμο λαδορίγανη..............................................................................0,90

• Αλάτι & ρίγανη................................................................................................ 2,40
• Σως γιαουρτιού ή μουστάρδας................................................. 2,80
• Τσένταρ.....................................................................................................................2,90
• Τριμμένο τυρί γκούντα.......................................................................... 3,10
• Λιωμένο τυρί τσένταρ & μπέικον........................................... 3,40
• Τυρί & Μπέικον
& σως γιαουρτιού ή μουστάρδας...............................................3,70
• Mε φέτα................................................................................................................... 3,80

Με καλαμάκι μανιτάρι (2 τεμάχια)................................ 3,20
Με γύρο χοιρινό ή κοτόπουλο...................................... 4,40
Με καλαμάκι χοιρινό (2 τεμάχια).................................... 4,40
Με καλαμάκι κοτόπουλο (2 τεμάχια)......................... 4,40
Με φιλέτο κοτόπουλο.............................................................. 4,50
Με φαλάφελ.......................................................................................... 3,20
Με χαλούμι ..Νέο
.......................................................................................... 4,20
Με γύρο πολίτικο μοσχαρίσιος................................... 4,50
Με κοτομπουκιές............................................................................ 4,20
Οι τορτίγιες περιέχουν: ντομάτα, μαρούλι, καρότο
και σως γιαουρτιού ή μουστάρδας

Σις με το τεμάχιο
Νέο
• Σις Χοιρινό 250γρ ..............................................
3,60
μαριναρισμένο με μυρωδικά κομμάτια από εκλεκτό
χοιρινό, περασμένα σε σουβλί
• Σις κοτόπουλο 250γρ ..Νέο
...................................... 3,60
μαριναρισμένο με μυρωδικά κομμάτια από φιλέτο
κοτόπουλο, περασμένα σε σουβλί

Φεγγαρόπιτα με γύρο χοιρινό................................6,90
Φεγγαρόπιτα με γύρο κοτόπουλο.....................6,90
Φεγγαρόπιτα με φιλέτο κοτόπουλο............... 7,90
έξτρα μπέικον + 1,00

Pita Club
Sandwich
Pita Club Sandwich με γύρο χοιρινό............... 7,00
Pita Club Sandwich με γύρο κοτόπουλο.... 7,00

Με γύρο χοιρινό ή κοτόπουλο ή μοσχαρίσιο
ή χαλούμι ή φιλέτο κοτόπουλο............................. 2,20
Πιτόψωμο
Με γύρο χοιρινό

Πιτόψωμο
Pita Plus

Καλαμάκι μανιτάρι
Λουκάνικο χοιρινό συνοδεύεται από πιτάκι..... 1,70
Καλαμάκι χοιρινό 100g χειροποίητο................. 1,70
συνοδεύεται από πιτάκι
Καλαμάκι κοτόπουλο 100g χειροποίητο.......... 1,70
από φιλέτο μπούτι. Συνοδεύεται από πιτάκι
Κεμπάπ Αρμένικο συνοδεύεται από πιτάκι...... 1,70
Μπιφτέκι μοσχαρίσιο 120g σπιτικό.................... 1,70
συνοδεύεται από πιτάκι
Μπιφτέκι μοσχαρίσιο 200g σπιτικό................. 2,80
συνοδεύεται από πιτάκι
Καλαμάκι μανιτάρι ................................................1,40
συνοδεύεται από πιτάκι

Φεγγαρόπιτες

ΓΥΡΟΠΙΤΑΚΙΑ

Τορτίγια
με ψητά
μανιτάρια.
Μια γευστική θρεπτική πρόταση
από το Pita Plus.

tortillas

Σκέτα & Σις

Πατάτες

Τορτίγιες

Τυλιχτά

Ρεβιθοκεμπάπ / φαλάφελ (2 τεμάχια)............... 4,40
Λουκάνικο (2 τεμάχια)................................................................ 5,00
Κοτομπουκιές....................................................................................... 5,00
Κεμπάπ αρμένικο (2 τεμάχια) ........................................ 5,00
Καλαμάκι χοιρινό - λαιμός (2 τεμάχια) ............. 5,00
Καλαμάκι κοτόπουλο (2 τεμάχια) ............................. 5,00
Μπιφτέκι μοσχαρίσιο .............................................................. 5,00
Γύρος χοιρινός.................................................................................... 5,50
Γύρος κοτόπουλο............................................................................ 5,50
Γύρος πολίτικος μοσχαρίσιος Νέο
.................................... 5,80
Μπριζολάκια χοιρινά................................................................. 5,80
Φιλέτο κοτόπουλο........................................................................ 6,00
Τα πιτόψωμα περιέχουν: πατάτες, ντομάτα, κρεμμύδι,
τζατζίκι ή σως της επιλογής σας (γιαουρτιού ή μουστάρδας)
SPECIAL: ME GOUDA & ΜΠΕΪΚΟΝ +1,20

Βurgers
veggie Burger (φαλάφελ)................................................... 3,50
Hamburger ............................................................................................... 3,80
100% φρέσκο μοσχαρίσιο κρέας
Cheeseburger .................................................................................... 4,20
100% φρέσκο μοσχαρίσιο κρέας
Chicken burger................................................................................... 4,50
100% φρέσκο φιλέτο κοτόπουλο
Pita Plus Special Burger..........................................................4,90
100% φρέσκο μοσχαρίσιο κρέας και μπέικον
ολα τα burger me Πατάτες + σως eπιπλεον 1,50

Tα γυροπιτάκια περιέχουν: πατάτες, ντομάτα,
ή και μαρούλι, σως γιαουρτιού ή μουστάρδας

Σκεπαστές
Σκεπαστή γίγας με γύρο χοιρινό...................... 11,90
Σκεπαστή γίγας με γύρο κοτόπουλο........... 11,90
Σκεπαστή γίγας με φιλέτο κοτόπουλο.... 12,90
έξτρα μπέικον + 1,50
Οι φεγγαρόπιτες και οι σκεπαστές περιέχουν τυρί gouda,
ντομάτα, μαρούλι, σως και συνοδεύονται με πατάτες

