
WIND: 6992 266 942 WHAT’S UP: 6982 374 136 VODAFONE: 6945 841 500

DELIVERY MENU

2310 24 49 24 & 22 22 50
ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ : 13:00 MM - 02.30 ΠΜ  

Delivery Κέντρο:

νέο ωράριο!

Λαχταριστή αφράτη ζύμη φτιαγμένη   
καθημερινά με τον παραδοσιακό τρόπο!



Λαχταριστή αφράτη ζύμη  φτιαγμένη καθημερινά με  τον παραδοσιακό τρόπο!

Πίτσα 4.90 €
Οικογειακή

6.80 €
Γίγας

5.50 €
Tετράγωνη
Μικρή

7.20 €
Τετράγωνη
Μεγάλη

 Όλα τα είδη πίτσας και σε Calzone.   Όλες οι πίτσες και με ζύμη / σάλτσα επιλογής σας.

1. Espania: ζαμπόν, μπέϊκον, μανιτάρια, 
πεπερόνε, πιπεριά, σως espania
2. Μαργαρίτα: γκούντα, σάλτσα ντομάτας
3. Μανιτάρια
4. Ζαμπόν, μπέϊκον, λουκάνικο
5. Απ’όλα: ζαμπόν, μπέϊκον, μανιτάρια, 
πιπεριά
6. Διάφορα Τυριά: φέτα, ροκφόρ, γκούντα, 
παρμεζάνα
7. Χωριάτικη: ρίγανη, ντομάτα, φέτα, ελιά
8. Λαχανικών: ντομάτα, πιπεριά, μανιτάρια, 
καλαμπόκι
9. Θαλασσινών: γαρίδες*, τόνος, καβούρι*
10. Κοτόπουλο στήθος
11. Light: γαλοπούλα
12. Μανιτάρια, ελιές, πιπεριά
13. Πίτσα με κιμά
14. Πικάντικη: καυτερή πιπεριά, ντομάτα, 
ζαμπόν, λουκάνικο
15. Νηστίσιμη: κασέρι σόγιας, μανιτάρια, 
ελιές, ντομάτα, πιπεριές
16. Τόνος, ελιές, κρεμμύδι

17. Καρμπονάρα: άσπρη σάλτσα, μπέϊκον, 
μανιτάρια
18. Δρακουλίνια: μπέϊκον, ντομάτα, 
κρεμμύδι, παρμεζάνα, ρίγανη
19. Πίτσα με μουστάρδα: κοτόπουλο 
στήθος, κρεμμύδι, μουστάρδα, κρέμα 
γάλακτος, μανιτάρια
20. Μεσογειακή: μανιτάρια, πιπεριά, ελιές, 
κρεμμύδι, φέτα, μελιτζάνα
21. Αέρος: σαλάμι αέρος, μπέϊκον, ελιές, 
κρεμμύδι
22. Κιμάς, Μελιτζάνα, Φέτα
23. Πίτσα με παστουρμά
24. Στήθος κοτόπουλου, αυγό, 
καλαμπόκι, φέτα, μαύρο πιπέρι
25. Πίτσα Διαίτης: ζυμάρι ολικής αλέσεως 
με σάλτσα γιαουρτιού, γαλοπούλα
26. Πουγκάκι από ζυμάρι γεμιστό με: 
ελιές, καυτερή πιπεριά, ντομάτα, φέτα, 
ρίγανη

Διαλέξτε ζύμη: 
• Αφράτη, αυτή που αγαπήσατε!

• Λεπτή

• Ολικής αλέσεως + 1.00 €

Διαλέξτε σάλτσα: 
• Σάλτσα ντομάτας

• Καρμπονάρα 

• Κρέμα γάλακτος 

 Έξτρα υλικά + 0.50 € ανά υλικό
καλαμπόκι, γαρίδα*, καβούρι*, ανανάς, κιμάς, κοτόπουλο 
στήθος, γαλοπούλα, μοτσαρέλα, αντζούγια, σαλάμι αέρος, 
αγκινάρα, μελιτζάνα, παστουρμάς

Όλες οι πίτσες περιέχουν γκούντα.

ΔΕΊΤΕ ΤΊΣ SUPER

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΑΣ

ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΊΑ ΣΕΛΊΔΑ!



ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ ΤΑ!

ESPecials
Μοναδικά πιάτα για τους πιο απαιτητικούς της γεύσης!

Φύλλο κρέπας
γεμιστό με κιμά και σως γιαουρτιού
4.50 €  (5 τεμ)

Πίτσα Ρολό
ζαμπόν, πιπεριά, σάλτσα ντομάτας, γκούντα
5.90 €

Γεμιστό με: 
1. Λουκάνικο, αλατορίγανη στο στεφάνι. 
Κόκκινη σάλτσα, γκούντα, μοτσαρέλα, 
σαλάμι αέρος, μπέϊκον
Οικογ: 5.90 € 
Γίγας:  7.90 €
2. Γκούντα στο στεφάνι. Κόκκινη σάλτσα, 
γκούντα, παρμεζάνα, ρίγανη
Οικογ: 5.90 € 
Γίγας:  7.90 €

Ζυμάρι με διπλό λουκάνικο 
Μονάχου: 
1. μουστάρδα και αλατορίγανη τυλιγμένα 
σε αφράτο ζυμάρι, σάλτσα ντομάτας και 
από πάνω λιωμένο κασέρι με μπέϊκον, 
μανιτάρια, ροκφόρ
6.20 €
2. κέτσαπ, μουστάρδα, κασέρι, φέτα, 
ταμπάσκο
6.20 €



Ζυμαρικά

1. Καρμπονάρα: άσπρη σάλτσα καρμπονάρα, μπέϊκον, μανιτάρια, παρμεζάνα, γκούντα
2. Μπολονέζ: κιμάς, κεφαλοτύρι
3. Διάφορα τυριά: κρέμα γάλακτος, φέτα, ροκφόρ, παρμεζάνα, γκούντα
4. Espania: κόκκινη σάλτσα, γκούντα, ζαμπόν, μπέϊκον, μανιτάρια, φέτα, παρμεζάνα
5. Ναπολιτέν: κόκκινη σάλτσα, παρμεζάνα, γκούντα
6. Χορτοφάγων: κόκκινη σάλτσα, φρέσκια ντομάτα, ελιές, μανιτάρια, πιπεριές, γκούντα
7. Αλά κρεμ: κρέμα γάλακτος, παρμεζάνα, γκούντα
8. Θαλασσινών:  κόκκινη σάλτσα, παρμεζάνα, γκούντα, γαρίδες*, τόνος, καβούρι*
9. Πικάντικη: κόκκινη σάλτσα, καυτερή πιπεριά, γκούντα, παρμεζάνα, σαλάμι αέρος, 
πεπερόνε, ζαμπόν
10. Chicken: κοτόπουλο, άσπρη σάλτσα καρμπονάρα, μανιτάρια, γκούντα, παρμεζάνα
11. Τόνος: τόνος, άσπρη σάλτσα καρμπονάρα, ωμό κεφαλοτύρι, ωμή ντομάτα
12. Μακαρονάδα με γιαούρτι και τσιγαρισμένο κρεμμύδι
13. Αλλαντικών: ζαμπόν, μπέϊκον, λουκάνικο, κεφαλοτύρι & σάλτσα επιλογής σας 
(προτεινόμενη: κόκκινη σάλτσα)
14. Μελιτζάνα: κόκκινη σάλτσα, μελιτζάνα, ελιές, ωμή φέτα

 + Με κάθε μερίδα ένα ζεστό ψωμάκι

4.20 €
Πένες
Spaghetti
Rigatoni

3.90 €
Πένες
Spaghetti
Rigatoni

4.50 € 
Τορτελίνια
Ταλιατέλες

4.40 €
Τορτελίνια
Ταλιατέλες

ΜΟΝΟ H ΝΑΠΟΛΙΤΕΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ

Διαλέξτε σάλτσα: 
• Κόκκινη σάλτσα

• Σάλτσα καρμπονάρα

• Κρέμα γάλακτος

• Κρύα σάλτσα γιαουρτιού 



1. Σεφ: μαρούλι, ντομάτα, αγγούρι, ζαμπόν, αυγό, σεφ σως, καλαμπόκι, γκούντα
2. Τονοσαλάτα: τόνος, μαρούλι, ελιές, κρεμμύδι, ντομάτα, αγγούρι, λάδι, λεμόνι
3. Σίζαρ: ψημένο φιλέτο κοτόπουλο, μαρούλι, ντομάτα, αγγούρι, παρμεζάνα, κρουτόν, σως 
σίζαρ
4. Χωριάτικη: ντομάτα, αγγούρι, κρεμμύδι, ελιές, φέτα, ρίγανη, ελαιόλαδο, ξύδι
5. Κοτοσαλάτα: στήθος κοτόπουλο, μαρούλι, αγγούρι, καλαμπόκι, ντομάτα, κεφαλοτύρι, 
ελαιόλαδο, λεμόνι, φέτα
6. Espania: καρότο, μαρούλι, αγγούρι, γκούντα, ντομάτα, καλαμπόκι, ροζ σως, καρύδια, 
σταφίδες
7. Κρητική: ντομάτα, ελιές, φέτα, ρίγανη, κρητικό παξιμάδι, κάπαρη, ελαιόλαδο

Οι σαλάτες μας ετοιμάζονται τη στιγμή της παραγγελίας σας με ολόφρεσκα λαχανικά

Φτιάξτε την δική σας σαλάτα με υλικά της επιλογής σας!

• μαρούλι, ρόκα, καρότο, ντομάτα, ντοματίνια,  
λιαστή ντομάτα, αγγούρι, αγγουράκι τουρσί, 
κρεμμύδι, καλαμπόκι

• κόκκινα φασόλια, ελιές, αυγό
• γαλοπούλα, ζαμπόν, στήθος κοτόπουλο,  

ψημένο φιλέτο κοτόπουλο, τόνος
• φέτα, γκούντα, κεφαλοτύρι, παρμεζάνα
• κρουτόν, ροδέλες κουλουριού θεσ/νίκης,  

κρητικά παξιμάδια
• ρίγανη, κάπαρη, καρύδια, σταφίδες

Επιλογές για dressing: σως espania,  
σως μουστάρδας, σως γιαουρτιού, ελαιόλαδο,  
λεμόνι, ξύδι, ξύδι βαλσάμικο

Salad Bar

Σαλάτες
4.20 €
‘Ολες οι 
σαλάτες

5.00 €
Μόνο το
Salad Bar

                                                                    
8. Σαλονικιά: μαρούλι, ρόκα, λιαστή ντομάτα, παρμεζάνα, ροδέλες από 
κουλούρι θεσ/νίκης, ξύδι βαλσάμικο, ελαιόλαδο
9. Ρόκα: ρόκα, μαρούλι, καρύδια, ντοματίνια, σοταρισμένα μανιτάρια, παρμεζάνα
10. Μεσογειακή: μαρούλι, αγγουράκι τουρσί, κόκκινα φασόλια, γαλοπούλα, 
καλαμπόκι, ντοματίνια, σως γιαουρτιού

Νέες Σαλάτες!



Σνίτσελ κοτόπουλο .......................5.20 €
Κοτομπουκιές ..............................4.80 €

+ Όλα τα πιάτα μας συνοδεύονται 
με πατάτες*

Διάφορα τυριά...............................4.00 €
Καρμπονάρα..................................4.00 €
Κόκκινη σάλτσα, μανιτάρια, 
κεφαλοτύρι, γκούντα .....................4.00 €

Γλυκές
Σοκολάτα ή λεύκη σοκολάτα σε συνδιασμό με: ξηρούς καρπούς, κοκτέϊλ ξηρών 
καρπών, μπανάνα, κορν φλέϊκς, μπισκότο, μέλι, ινδοκάρυδο, κανέλα, μαρμελάδα (κεράσι, 
ροδάκινο, βερίκοκο, φράουλα)
Αλμυρές
Συνδυάστε τα υλικά που επιθυμείτε: ζαμπόν, μπέϊκον, γαλοπούλα, κοτόπουλο, κασέρι, 
πιπεριά, μανιτάρια, ντομάτα, ελιές, καλαμπόκι, πατατάκια, φέτα, ροκφόρ, αυγό, τυροσαλάτα, 
ουγγαρέζα, σως espania, σως γιαουρτιού, ταμπάσκο
 
Φύλλο μ’ένα υλικό: 1.80 €  (για κάθε επιπλέον είδος + 0.30 €)

Πατάτες* τηγανιτές .............................1.80 €
Κασεροκροκέτες .................................3.50 €
Φέτα ψητή ...........................................2.50 €
Σκορδόψωμο .......................................2.00 €
Σκορδόψωμο μπέϊκον .........................2.50 €
Σκορδόψωμο φέτα, ντομάτα ................2.50 €
Μανιτάρια ψημένα με ελαιόλαδο, 
λεμόνι, αλάτι, μαύρο πιπέρι ................3.00 €

Κορμός ...............................................2.50 €
Τσιζ κέϊκ .............................................3.00 €
Μιλφέϊγ ...............................................3.00 €
Παγωτό ...............................................3.00 €

+ Όλα τα γλυκά είναι παραγωγής μας

Πιάτα

Φουρνοπατάτες

Κρέπες

Ορεκτικά

Γλυκά



Κλασσικό: ζαμπόν, γαλοπούλα, γκούντα,
μαρούλι, ντομάτα, dressing sauce, πατάτες* ...... 3.90 €
Νηστίσιμο: κασέρι σόγιας, ντομάτα,
μαρούλι, ελαιόλαδο, πατάτες* ............................ 4.20 €
Παραδοσιακό: πάστα ελιάς, φέτα, ρίγανη,  
μαρούλι, ντομάτα, πατάτες* ................................ 4.20 €
Τυριών: γκούντα, φέτα, ροκφόρ, ντομάτα,
μαρούλι, πατάτες* ............................................... 4.20 €
 Light: φιλέτο κοτόπουλο, γαλοπούλα,
άπαχο κασέρι, ντομάτα μαρούλι, πατάτες* .......... 4.20 €

Κλασσικό: κασέρι, ζαμπόν, μπέϊκον, παρμεζάνα, πατάτες * ...........................................5.80 €
Light:  ζυμάρι ολικής αλέσεως, κασέρι, γαλοπούλα, παρμεζάνα, πατάτες * ....................5.80 €
Διάφορα τυριά: κασέρι, φέτα, ροκφόρ, κεφαλοτύρι, πατάτες * .....................................5.80 €
Χωριάτικο: ντομάτα, ελιές, φέτα, κασέρι, πατάτες * .......................................................5.80 €

Αναψυκτικά 330 ml .................................1.20 €
Aναψυκτικά 500 ml .................................1.50 €
Aναψυκτικά 1.5 lt ...................................2.20 €
Χυμοί 330 ml ..........................................1.60 €
 

Ρετσίνα Γεωργιάδη 500 ml .....................2.50 €
Μπύρες 330 ml ......................................1.60 €
Εμφιαλωμένο νερό 0.5 lt .......................0.50 €
Εμφιαλωμένο νερό 1.5 lt .......................1.00 €

+ Ποικιλία κρασιών και ατομικών κρασιών

Club Sandwich Νέες μειωμένες τιμές!

Νέες γεύσεις!Pizza Club

Ποτά

Με σάλτσα της επιλογής  
σας ή χωρίς 
• Κόκκινη σάλτσα

• Σάλτσα καρμπονάρα

• Κρέμα γάλακτος

Όπου (*) κατεψυγμένο



SUPER!
 Πακέτα+ +

πίτσα οικογ. + σαλάτα 
 + αναψυκτικό 330ml

μόνο 9.00 €

1

+ +

πίτσα γίγας + ζυμαρικά 
+ σαλάτα + αναψυκτικό 1.5lt

μόνο 15.50 €

3

+

+ +

ζυμαρικά + σαλάτα 
 + αναψυκτικό 500ml

μόνο 8.70 €

2

+

1+1 πίτσα οικογ.

μόνο 8.80 €

1

+

2+1 πίτσα οικογ.

μόνο 12.00 €

2

+

3+1 πίτσα οικογ.

μόνο 15.00 €

3

+
1+1 γίγας

μόνο 11.80 €

5

+
1+1 τετράγ. μικρή

μόνο 9.80 €

4 1+1 τετράγ. μεγάλη

μόνο 12.80 €

6

+

Super Προσφορές!

ca
ta

lo
gu

e 
de

si
gn

:

Pizza
Delivery
Kέντρο, Θεσσαλονίκη
(2310) 24 49 24 & 22 22 50 ‘Ωρες λειτουργίας: 13.00 μμ - 02.30 πμ

+ +

πίτσα τετράγ. μεγάλη + σαλάτα  
+ κρέπα με κιμά  + αναψυκτικό 1.5lt

μόνο 16.00 €

4

+


