Σις Χοιρινό (1 τεμάχιο x 250γρ.)........................................................................ 5,50
Σις Κοτόπουλο (1 τεμάχιο x 250γρ.)............................................................. 5,50
Koτομπουκιές (9 τεμάχια)....................................................................................... 6,50
Ρεβιθοκεμπάπ (3 τεμάχια)...................................................................................... 5,90
Λουκάνικο (3 τεμάχια)...................................................................................................7,30
Κεμπάπ (3 τεμάχια)...........................................................................................................7,30
Κεμπάπ γιαουρτλού (3 τεμάχια)......................................................................7,80
Μπιφτέκι μοσχαρίσιο (2 τεμάχια).................................................................7,80
Μπιφτέκι γιαουρτλού (2 τεμάχια)................................................................ 8,20
Μπριζολάκια χοιρινά (3 τεμάχια)..................................................................7,50
Καλαμάκια χοιρινά (3 τεμάχια)........................................................................7,50
Καλαμάκια κοτόπουλο (3 τεμάχια).............................................................7,50
Γύρος χοιρινός......................................................................................................................7,80
Γύρος κοτόπουλο..............................................................................................................7,80
Γύρος πολίτικος μοσχαρίσιος........................................................................ 8,50
Γύρος πολίτικος μοσχ. γιαουρτλού......................................................... 8,90
Φιλέτο κοτόπουλο.......................................................................................................... 7,90

Της Ωρας
Στα κάρβουνα
με το κιλο
Μπριζολάκια χοιρινά.................................. 20,00
Φιλέτο κοτόπουλο......................................... 23,00
Γύρος χοιρινός..................................................... 23,00
Γύρος κοτόπουλο............................................. 23,00
Γύρος πολίτικος μοσχ. ..Νέο
........................... 25,00
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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ PITA PLUS

• Στις σαλάτες μας χρησιμοποιούμε αποκλειστικά
βιολογικό ελαιόλαδο Π.Γ.Ε. ΛΕΣΒΟΣ,
πιστοποιημένο από τη Δ.Η.Ω.
• Η φέτα μας είναι Μυτιλήνης Π.Ο.Π.
• Οι πίτες μας παρασκευάζονται από αγνά υλικά
και ψήνονται στη σχάρα αλάδωτες.
• Τα καλαμάκια μας ειναι 100% χειροποίητα
από πρώτης ποιότητας φρέσκο κρέας.
• Οι κοτομπουκιές μας παρασκευάζονται από 100%
φιλέτο στήθους κοτόπουλου.
• Ο ΓΥΡΟΣ μας παρασκευάζεται από πρώτης
ποιότητας κρέας και έχει εγγύηση ημέρας,
δεν θα σας προσφερθεί ποτέ χθεσινός γύρος.
• Τα μπιφτέκια μας είναι σπιτικά και παρασκευάζονται
καθημερινά από 100% φρέσκο μοσχαρίσιο κρέας.
• Το κεμπάπ μας παρασκευάζεται με παραδοσιακή
αρμένικη συνταγή από φρέσκο μοσχαρίσιο
και αρνίσιο κρέας.
• Οι σως μας παρασκευάζονται καθημερινά
χωρίς προσθήκη συντηρητικών.

Αναψυκτικά
ΜΠυΡΕΣ - ΚΡΑΣΙΑ
Μεταλλικό νερό.......................................500ml 0,50
Pepsi • Pepsi max
• Pepsi twist..................................................330ml 1,30
Coca Cola • Coca Cola light
• Coca Cola Zero, Sprite,
Fanta (μπλε - πορτοκαλί) .....................330ml 1,30
Coca Cola • light • Zero.................500ml 1,70
Coca Cola • light • Zero....................... 1,5lt 2,70

Νέο
Νέο

οι
σαλατεσ
μασ

ΑΛΦΑ • AMSTEL κουτάκι..................330ml 1,90
HEINEKEN • FISCHER / PILS....330ml 2,00
FIX / ΑΛΦΑ • AMSTEL..................500ml 2,70
HEINEKEN • FISCHER • PILS....500ml 2,90
Χύμα Λευκό - Κόκκινο - Ροζέ
(Ζίτσας - Γκλίναβου) ........................... το κιλό 6,00
Τσίπουρο Τυρνάβου........................... 100ml 3,00

ΜΕΡΙΔΑ

Λάχανο-καρότο...................................................... 2,50................3,70
Μαρουλοσαλάτα ................................................ 2,50................3,70
με φρέσκο κρεμμυδάκι και άνηθο
Αγγουροντομάτα..................................................2,90................3,90
Ντάκος ..............................................................................................................4,90
Κριθαροκουλούρα με ντομάτα, φέτα, ρίγανη,
κάπαρη
Χωριάτικη ......................................................................3,80............... 5,50
Με φέτα Μυτιλήνης Π.Ο.Π.
Πράσινη σαλάτα του ήλιου ................................................. 5,50
Μαρούλι, λόλα πράσινη + κόκκινη, σπανάκι, ρόκα,
λιαστή ντομάτα, ηλιόσπορος και βινεγκρέτ βαλσάμικο
Ευ ζην ................................................................................................................ 5,80
Άγρια ρόκα, λόλα πράσινη + κόκκινη,
σπανάκι, ραντίτσιο, καλαμπόκι, σταφίδες, κάσιους,
φρέσκο μανιτάρι και dressing μουστάρδας + μελιού
Σαλάτα του Καίσαρα: .................................... 3,90............... 5,80
Με φρεσκοψημένο φιλέτο κοτόπουλο
Σαλάτα “fattoush” με χαλούμι ........................................5,90
Ντομάτα, μαρούλι, αγγούρι, φρέσκο κρεμμύδι,
δυόσμος, μαϊντανός, χαλούμι, πίτα και σως
λεμονιού.

ΤΟ ΚΑΤΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ

ΘΕΛΩ ΝΑ ΞΕΡΩ ΤΙ ΤΡΩΩ

Οι μερίδες συνοδεύονται από πίτα, πατάτες, ντομάτα, κρεμμύδι
ή μαρούλι και σως.

ατομική

katαλογοσ 2019

Μερίδες

στισ σαλατεσ μασ
χρησιμοποιουμε
βιολογικο ελαιολαδο
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Ταμπουλέ με κινόα

Ταμπουλέ με κινόα............................................................................5,90
Pita plus “special σαλάτα”.......................................................7,50
Σπανάκι, μαρούλι, φρέσκο κρεμμυδάκι, βιολογικό
ελαιόλαδο, blue cheese, αβοκάντο, κόκκινα
φασόλια, sweet chili sauce & γύρος κοτόπουλο
{συνοδεύεται από οκτάσπορο πιτάκι}
.......................................................................................... 6,50
Σπανακόπιτα ..Νέο
Σπανάκι, φρέσκο κρεμμυδάκι, άνηθο, φέτα, σως
μέλι και ταχίνι και τραγανό φύλλο
........................................................................... 6,80
Κρητική με φακές ..Νέο
Με φακές beluga, φέτα, ντομάτα, φρέσκο κρεμμύδι,
λιαστή ντομάτα, άνηθο, μαϊντανό και δυόσμο
....................................................................... 6,80
Κινόα με μπρόκολο ..Νέο
Με λευκή και μαύρη κινόα, μπρόκολο, αμύγδαλα,
σταφίδες, φρέσκο κρεμμυδάκι και άνηθο

ΤΟ ΚΑΤΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ

Ιασωνίδου 4, Ελληνικό | 210-9614800
Ωράριο Delivery 12:00 - 01:00, ελάχιστη παραγγελία ειδών €5

www.pitaplus.gr

facebook.com/pitaplus.gr

Περιοχές Εξυπηρέτησης: Eλληνικό, Αργυρούπολη, Γλυφάδα, Τερψιθέα, Άλιμος
ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΑ: Το κατάστημα διαθέτει κατάλογο με τα αλλεργιογόνα συστατικά που υπάρχουν στα προιόντα μας.
Σε περίπτωση που είσαστε αλλεργικοί σε κάποιο συστατικό παρακαλούμε να μας ενημερώσετε.
Στο τηγάνισμα χρησιμοποιούμε ηλιέλαιο. Κατεψυγμένα προϊόντα: Γύροι, πατάτες, κοτομπουκιές, στριφτοτυροπιτάκια.
Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Ο καταναλωτής δεν έχει την υποχρέωση να πληρώσει εάν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό στοιχείο.
Στις τιμές συμπεριλαμβάνονται όλες οι νόμιμες επιβαρύνσεις: Φ.Π.Α. και Δ.Φ.
Αγορανομικός υπεύθυνος: Ο υπεύθυνος του καταστήματος

Ιασωνίδου 4 Ελληνικό

210-9614800

Παραγγελίες online www.pitaplus.gr.
Πληρωμή και με πιστωτική κάρτα
Ωράριο Delivery 12:00 - 01:00, ελάχιστη παραγγελία ειδών €5

