
ΜΠΟΥΚΙΤΣΕΣ  ΤΙΜΗ 



wraps με σαλάμι Θάσου             0,80 € 

πικάντικο σαλάμι Θάσου,κρέμα ανθότυρου και φέτες ντομάτας

w

κόκκινα wraps με fouantre χοιρινο ή γαλοπούλα             0,80 € 

κίτρινη μους ανθότυρου-μουστάρδας με μαρούλι και fouantre χοιρινό ή γαλοπούλα 

σε πίτα με καπνιστή πάπρικα

w

μπαλάκι τυριού με κρούστα φυστίκι Αιγίνης (vegeterian)              1,15 € 

μανούρι και  θυμαρίσιο μέλι με επικάλυψη φρεσκοτριμμένο φυστίκι Αιγίνης

w

muffins κολοκύθας             0,40 € 

πίτα χωρίς φύλλο με κίτρινη κολοκύθα και φέτα

w

τυροπιτάκι κουρού χειροποίητο             0,60 € 

τραγανό φύλλο κουρού βουτύρου με γέμιση τυρί φέτα

w

Εργαστήριο παρασκευής οικοτεχνικών προϊόντων-διοργανωση εκδηλώσεων
Εργαστήριο:  Βυζαντίου 47, Μέγαρα - Τηλ: 2296081678 - e-mail : foodevents47@gmail.com



ταρτάκι quiche Lorraine             0,85 € 

κασέρι Μυτιλήνης, χοιρινό fouantre, κόκκινη & πράσινη πιπεριά και κρέμα γάλακτος 

σε τραγανή βάση βουτύρου
w

ταρτάκι κοτόπουλο             0,85 € 

ψιλοκομμένο στήθος κοτόπουλο με χρωματιστές πιπεριές, μανιτάρια και γιαούρτι σε 

τραγανή βάση βουτύρου

w

mini κρέπα με τυρί και χοιρινό fouantre             0,80 € 

w

mini κρέπα με σπανάκι και ανθότυρο             0,80 € 

w

mini κρέπα με κολοκύθι και καπνιστό τυρί Βερμίου             0,80 € 

ΠΙΤΕΣ ΜΕ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ  ΤΙΜΗ 



τυρόπιτα             0,80 € 

χωριάτικο φύλλο ανοιγμένο στο χέρι με ελαιόλαδο με γέμιση φέτας, κασέρι 

Μυτιλήνης και απαλή μπεσαμέλ

w

σπανακόπιτα (vegan)             0,80 € 

χωριάτικο φύλλο ανοιγμένο στο χέρι με ελαιόλαδο με γέμιση σπανάκι και πλούσια 

πράσινα μυρωδικάw

 πρασόπιτα (vegan)             0,80 € 

χωριάτικο φύλλο ανοιγμένο στο χέρι με ελαιόλαδο με γέμιση καραμελωμένα πράσα 

και πλούσια  πράσινα μυρωδικάw

κρεμμυδοπιτάκι (vegan)             0,70 € 

χωριάτικο φύλλο ανοιγμένο στο χέρι με ελαιόλαδο με γέμιση καραμελωμένα 

κρεμμύδια, φασκόμηλο και ξανθές σταφίδες

PIZZA ΣΕ ΑΦΡΑΤΗ ΖΥΜΗ  ΤΙΜΗ 



pizza special             1,05 € 

κασέρι Μυτιλήνης, σαλάμι Θάσου, ντοματίνια, πιπεριά και μανιτάρια portobello σε  

αφράτη ζύμη 



w

pizza margarita             0,90 € 

κασέρι Μυτιλήνης, τριμμένη φρέσκια ντομάτα και βασιλικός σε αφράτη ζύμη

w

BURGERAKIA & SANDWITCAKIA  ΤΙΜΗ 



cheeseburger              2,10 € 

χειροποίητο μπιφτέκι μοσχαρίσιου  κιμά σε αφράτο χειροποίητο brioche με  κασέρι 

Μυτιλήνης, μαρούλι και sause γιαούρτι - μουστάρδα

w

baconburger              2,10 € 

χειροποίητο μπιφτέκι μοσχαρίσιου  κιμά σε αφράτο χειροποίητο brioche με μπέικον, 

bbq sauce και καραμελωμένα κρεμμύδιαw

burger με καπνιστό τυρί Βερμίου             2,50 € 

χειροποίητο μπιφτέκι μοσχαρίσιου  κιμά σε αφράτο χειροποίητο brioche με, καπνιστό 

τυρί Βερμίου, ψητή μελιτζάνα και σάλτσα φρέσκιας ντομάτας

w

burger με τυρί κρέμα & μανιτάρια             2,20 € 

χειροποίητο μπιφτέκι μοσχαρίσιου  κιμά σε αφράτο χειροποίητο brioche με, τυρί 

κρέμα, σωταρισμένα μανιτάρια portobello και μαρούλιw

burger με μπιφτέκι κοτόπουλο & ψητή πιπεριά φλωρίνης             2,50 € 

 χειροποίητο μπιφτέκι κοτόπουλο σε αφράτο χειροποίητο brioche με sauce φέτας και 

ψητή πιπερά φλωρίνης

w

burger  με μπιφτέκι λαχανικών (vegan)             1,80 € 

χειροποίητο μπιφτεκι λαχανικών και σόγιας, με καραμελωμένα κρεμμύδια και 

κόκκινη σάλτσα φρέσκιας ντομάταςw

σαντουιτσάκι  κοτόπουλο             1,80 € 

αφράτο χειροποίητο brioche με γέμιση ψιλοκομμένο στήθος κοτόπουλο ψημένο στη 

σχάρα και sause μαγιονέζας-μουστάρδας

w

σαντουιτσάκι  με fouantre ζαμπόν ή γαλοπούλα             1,80 € 

αφράτο χειροποίητο brioche με γέμιση κασέρι Μυτιλήνης, Fouantre, φύλλο 

μαρουλιού και κίτρινη sauce γιαουρτιούw

σαντουιτσάκι  μανούρι             1,80 € 



 αφράτο χειροποίητο  brioche με γέμιση ψητό μανούρι και σάλτσα με λιαστή ντομάτα-

κάπαρη

w

σαντουιτσάκι  ψητά λαχανικά και πέστο             1,80 € 

αφράτο χειροποίητο  brioche με γέμιση ψητή μελιτζάνα, κολοκύθι, πιπεριά φλωρίνης 

και μανιτάρι πορτομπέλο με σάλτσα πέστοw

σαντουιτσάκι  ψητά λαχανικά και πέστο             1,80 € 

αφράτο χειροποίητο  brioche με γέμιση ψητή μελιτζάνα, κολοκύθι, πιπεριά φλωρίνης 

και μανιτάρι πορτομπέλο με σάλτσα πέστο

w

mini sandwitch ποικιλία             1,80 € 

σαντουιτσάκια σε χειροποίητο  brioche  με γέμιση:                                                                                   

- στήθος κοτόπουλο-σως γιαουρτιού-καλαμπόκι,                                                                                  

- με  Fouantre ζαμπόν ή γαλοπούλα  -κασέρι Μυτιλήνης-μαρούλι,                                                       

-μανούρι-χειροποίητη σάλτσα λιαστής-ντομάτας-κάπαρης(vegeterian),                                             

- ψητά λαχανικά- πέστο(vegeterian)

w

hot-dog             1,80 € 

 αφράτο χειροποίητο  brioche με βραστά λουκάνικα Φρανκφούρτης με ποικιλια 

σάλτσες (ketsup- μουστάρδα-μαγιονέζα) και  σαλατικά (καραμελωμένα κρεμμύδια-

λάχανο τουρσί) για να το φτιάξεις όπως σου αρέσει! 

w



ΠΛΑΤΩ & ΣΑΛΑΤΕΣ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΟ ΚΥΠΕΛΑΚΙ  ΤΙΜΗ 



πιατέλα τυριών- αλλαντικών φρούτων             2,20 € 

 ποικιλία τυριών (καπνιστό Βερμίου, γραβιέρα Αμφιλοχίας, κασέρι Μυτιλήνης, 

μανούρι με μέλι, provolone), ποικιλία αλλαντικών( μινι σαλαμάκια Σπάρτης, 

πικάντικο σαλάμι Θάσου, fouantre χοιρινό & γαλοπούλα, ιταλικό προσούτο), 
w

κοτοσαλάτα              1,70 € 

βραστό στήθος κοτόπουλο με λάχανο, καλαμπόκι, αρακά, κόκκινη πιπεριά,κασέρι 

Μυτίληνης, χοιρινό fouantre και σως γιαουρτιού  (σε ατομικό κυπελάκι με πηρουνάκι)w

ceasar's salad              1,70 € 

icerebg με καλαμπόκι, παρμεζάνα, κρουτόν και στήθος κοτόπουλο στη σχαρα  (σε 

ατομικό κυπελάκι με πηρουνάκι)

w

πράσινη σαλάτα με γραβιέρα Νάξου              1,61 € 

icerebg με λιαστή ντομάτα, κάπαρη, Γραβιέρα Νάξου και sauce με πετιμέζι (σε 

ατομικό κυπελάκι με πηρουνάκι)w

πράσινη σαλάτα με blue cheese             1,80 € 

icerebg με blue cheese, καρύδι, σουσάμι και γλυκιά σως μουστάρδας (σε ατομικό 

κυπελάκι με πηρουνάκι)

πράσινη σαλάτα με ψητό μανούρι             1,80 € 

icerebg με ψητό μανούρι, ξερά σύκα και βερίκοκα, πορτοκάλι, αχλάδι και sauce μέλι-

κρασί  (σε ατομικό κυπελάκι με πηρουνάκι)

w

chef's salad             1,80 € 

icerebg, ντοματίνια, αγγουράκι με κασέρι Μυτιλήνης , cocktail sause και 

αυγό

w

ταμπουλέ             1,80 € 

κους κους με ντομάτα, αγγούρι και μαίντανό  (σε ατομικό κυπελάκι με πηρουνάκι)

w

κους-κους και ψητά λαχανικά             1,80 € 

ψητό κολοκύθι, μελιτζάνα, φρέσκο κρεμμυδάκι και ντοματίνια (σε ατομικό κυπελάκι 

με πηρουνάκι)

w



φαρφάλες με δυόσμο             1,80 € 

χοιρινό fouantre, ντοματίνια, φρέσκο κρεμμυδάκι, μαιντανός, φρέσκος δυόσμος, 

κεφαλοτύρι και γιαούρτι  (σε ατομικό κυπελάκι με πηρουνάκι)

w

 χωριάτικη σαλάτα σε καλαμάκι             1,00 € 

αγγουράκι, ντοματίνι, πιπεριά και πράσινη ελιά με φρυγανισμένο ψωμάκι με 

ελαιόλαδο

w

ψητά λαχανικά σε καλαμάκι             1,00 € 

κολοκύθι, μελιτζάνα, πιπεριά φλωρίνης και μανιτάρια πλευρώτους μαριναρισμένα σε 

σάλτσα pesto



ΜΕΖΕΔΑΚΙΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ  ΤΙΜΗ 



ντολμαδάκι αμπελόφυλλο (vegan)             0,80 € 

τρυφερά αμπελόφυλλα από το αμπέλι μας με ρύζι και μυρωδικά

w

ρολό σπανάκι με bluecheese και σελινόριζα             0,80 € 

παντεσπάνι με σπανάκι τυλιγμένο σε ρολό με γέμιση δροσερή κρέμα bluecheese-

σελινόριζαw

μπουρεκάκια μελιτζάνας              1,20 € 

φέτες ψητής μελιτζάναςμε γέμιση μανούρι και μπέικον παναρισμένα σε φρυγανιά

w

ρολάκι μελιτζάνας με κιμά             0,80 € 

ψητή μελιτζάνα με γέμιση κιμά με κεφαλοτύρι, μαιντανόκαι φρέσκια ντομάτα

w

ρολάκι κολοκύθι με ανθότυρο             0,80 € 

ψητό κολοκύθι με γέμιση κρέμα ανθότυρο και φρέσκο δυόσμο

w

ψητή  πατάτα baby με fouantre και μανιτάρια             0,80 € 

πατατούλα baby φούρνου γεμιστή με κρέμα γάλακτος, κεφαλοτύρι, μανιτάρια και 

μπέικον

w

ψητή πατάτα baby με βούτυρο, σκόρδο και βασιλικό             0,80 € 

w

falafel με sauce ταχινι σε κυπρική πίτα             1,50 € 

ρεβυθοκεφτέδες με σάλτσα ταχίνι και coleslaw λαχανικών

w

χωνάκι τορτίγιας με ψητά λαχανικά             1,50 € 

κύβοι ψητής μελιτζάνας, κολοκύθι, πιπεριά φλωρίνης και μανιτάρια πλευρώτους



ΜΕΖΕΔΑΚΙΑ ΚΡΕΑΤΙΚΩΝ  ΤΙΜΗ 



w

σπιτικό κεφτεδάκι με δυόσμο             0,90 € 

μοσχαρίσιος κιμάς με πλούσια πράσινα μυρωδικά και φρέσκο δυόσμο

w

κεφτεδάκι Ασίας             0,90 € 

μοσχαρίσιο κιμά με λάχανο, καρότο και μίγμα 5 μπαχαρικών

w

μπιφτεκάκι γιαουρτλού              1,35 € 

 μοσχαρίσιο χειροποίητο μπιφτεκάκι με σάλτσα φρέσκιας ντομάτας και στραγγιστό 

γιαούρτι

w

χωνάκι τορτίγια με χοιρινό              1,70 € 

ψιλοκομμένη χοιρινή μπριζόλα στη σχάρα με σωταρισμένες χρωματιστές πιπεριές 

και κρεμμύδια

w

χωνάκι τορτίγια με κοτόπουλο              1,70 € 

ψιλοκομμένο στήθος κοτόπουλο σωτερισμένο με κάρυ, καλαμπόκι και γιαούρτι 

w

καλαμάκι χοιρινό στη σχάρα              1,15 € 

χειροποίητο καλαμάκι 60 γρ από χοιρινό λαιμό με μπαχαρικά

w

καλαμάκι κοτόπουλο στη σχάρα              1,15 € 

χειροποίητο καλαμάκι 60 γρ από μπούτι κοτόπουλο ψημένο στη σχάρα και 

σωταρισμένοσε μέλι, μουστάρδα και κρασί

w

κοτομπουκιές πανέ             0,85 € 

στήθος κοτόπουλο παναρισμένο σε δημητριακό καλαμποκιού και αυγό



ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΟΤΗΡΑΚΙ  ΤΙΜΗ 



fussili με πέστο βασιλικού (σε ατομικό κυπελάκι με πηρουνάκι)             2,00 € 

χειροποίητο πέστο με βασιλικό από τον κήπο μας και φυστίκι Αιγίνης από το χωράφι 

μας με βιολογικό ελαιόλαδο παραγωγής μας και κεφαλογραβιέρα Αμφιλοχίας

w

fussiliμε λουκάνικο και πράσο (σε ατομικό κυπελάκι με πηρουνάκι)             2,00 € 

σάλτσα με χειροποίητα λουκάνικα παραγωγής μας από ατόφιο χοιρινό κρέας με 

πορτόκαλι, καραμελωμένα πράσα και κρέμα γάλακτος

w

fussili με πετιμέζι, σίγλινο και γραβιέρα Κρήτης (σε ατομικό κυπελάκι με 

πηρουνάκι)             2,00 € 

w

tortelini με μανιτάρια, κρασί και κρέμα γάλακτος (σε ατομικό κυπελάκι με 

πηρουνάκι)             2,00 € 

w



ΣΠΙΤΙΚΑ ΓΛΥΚΑΚΙΑ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΟ ΚΥΠΕΛΑΚΙ 100ml  ΤΙΜΗ 



millefeuille              1,30 € 

τραγανά φύλλα σφολιάτας με κρέμα βανίλια χτυπημένη με φρέσκο βουτυρο

w

tiramisu              1,30 € 

 ανάλαφρη κρέμα τυριού σε παντεσπάνι με σιρόπι espresso

w

cheesecake              1,30 € 

 δροσερή κρέμα τυριού σε βουτηρένια βάση μπισκότου και επικάλυψη με σάλτσα 

βύσσινο

w

αμυγδάλου              1,90 € 

παντεσπάνι αμυγδάλου με κρέμα λευκής σοκολάτας και επικάλυψη φλορεντίνες 

γάλακτος

w

φυστίκι              1,90 € 

 καταίφι βουτύρου με κρέμα γιαούρτι-λευκή σοκολάτα και φυστίκι Αιγίνης

w

βανίλια - σοκολάτα              1,30 € 

 τραγανό μπισκότο σοκολάτας με πλούσια κρέμα βανίλιας και γλάσο σοκολάτας

w

ferrero              1,90 € 

 χειροποίητη πραλίνα φουντουκιού και  ανάλαφρη κρέμα βανίλια σε βάση 

σοκολάτένιας γκοφρέτας

w

banoffee              1,30 € 

 καραμέλα γάλακτος  και μπανάνα σε βουτυρένια βάση μπισκότου με επικάλυψη 

ανάλαφρη σαντιγύ

w

cake pops             0,85 € 



ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΚΑΦΕ  ΤΙΜΗ 



ruggeluch             0,80 € 

κρουασίνια τυριού με γέμιση μαρμελάδα φράουλα και αμύγδαλα

w

μπισκοτάκια βουτύρου             0,50 € 

 ποικιλία από διχρωμα μπισκοτάκια κακάο-φουντούκι και αμύγδαλο - λεμόνι

w

 mini cupcakes καρότου             0,45 € 

 μινιατούρες cupcakes με καρότο και ελαιόλαδο με επικάλυψη κρέμα τυριού

w

mini cupcakes σοκολάτα φουντούκι             0,45 € 

μινιατούρες cupcakes βουτύρου με σοκολάτα και φουντούκι και επικάλυψη κρέμα 

σοκολάτα γάλακτος

w

τρουφάκι φυστίκι             0,70 € 

w

ταρτάκι φρούτου             0,60 € 

 ανάλαφρη κρέμα βανίλια σε χειροποίητη βάση βουτύρου με γαρνιτούρα φρέσκα 

φρούτα εποχής

w


