
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ

1. Καµπαγιού, γραβιέρα, γαλοπούλα, ντοµάτα, ρόκα, βινεγκρέτ  (4.60)              

2. Χωριάτικο, φέτα, σαλάµι, ντοµάτα, πατάτα  (4.10)

3. Καµπαγιού, γραβιέρα, ζαµπόν µπούτι, ντοµάτα, µαγιονέζα, πιπέρι  (4.30)

4. Λαγανίτσα, τυρί, µπιφτέκι, πατάτες, ντοµάτα  (4.10)

5. Λαγανίτσα, τυρί, κοτόπουλο, πατάτες, µαρούλι, µαγιονέζα  (4.60)

6.6. Καµπαγιού, γραβιέρα, προσούτο, ντοµάτα, µαρούλι, µαγιονέζα  (5.40)

7. Λαγανίτσα, τυρί, κοτόπουλο, µπέικον, καλαµπόκι, µαγιονέζα  (5.50)

8. Λαγανίτσα, τυρί, µπιφτέκι, σαλάµι, πατάτες, ντοµάτα, τυροσαλάτα  (5.70)

9. Καµπαγιού, γραβιέρα, προσούτο, ρόκα, ντοµάτα, πιπέρι  (5.50)

10. Τσιαπάτα, τυρί, καπνιστό χοιρινό, ντοµάτα, πατάτες, τυροσαλάτα  (4.20)                       

11. Φραντζολάκι, τυρί, µπέικον, αυγό, ντοµάτα, µαγιονέζα  (4.20)

12. Καµπαγιού, γραβιέρα, χαµόν, ρόκα, µπαλσάµικο  (4.70)

13.13. Τσιαπάτα, προβολόνε, κρεµµύδι ψητό, ντοµάτα, dijonnaise, παστράµι  (5.50)

14. Τσιαπάτα, µελιτζάνα, κολοκύθι, τσάτνεϊ µήλου, ρόκα  (3.30)

15. Φραντζολάκι, τσένταρ, γαλοπούλα, ντοµάτα, ασπράδι, αβοκάντο, µαγιονέζα  (5.50)

16. Καµπαγιού, προβολόνε, µπιφτέκι, κρεµµύδι, σχοινόπρασο  (5.00)

17. Χωριάτικο, κατσικίσιο τυρί, παστράµι, κρεµµύδι, σχοινόπρασο  (5.80) 

18. Τσιαπάτα, κατσικίσιο τυρί, προσούτο µαύρου δάσους, µελιτζάνα, πέστο πιπεριάς  (6.00)

19. Χωριάτικο, µετσoβόνε, µπέικον, πιπεριές ψητές, µαγιονέζα, µουστάρδα dijon  (4.70)

20. 20. Καµπαγιού, παρµεζάνα, σπιανάτα, µελιτζάνα, κρεµµύδι, ρόκα, βινεγκρέτ  (5.90)

21. Καµπαγιού, αυγό µάτι, προσσούτο (κρίσπυ), κατσικίσιο τυρί, ρόκα  (6.30)

22. Χωριάτικο, γκοργκονζόλα, κρεµµύδι ψητό, µπιφτέκι γαλοπούλας, µαγιονέζα  (5.00)

23. Καµπαγιού, σολωµός, αβοκάντο, άνηθος, κρεµµύδι φρέσκο, µαρούλι, βινεγκρέτ  (5.50)

24. Καµπαγιού ολικής, σολωµός, philadelphia, µαρούλι, πιπέρι  (5.00)

25. Καµπαγιού, σολωµός, κατσικίσιο τυρί, ρόκα, αγγούρι  (6.00)

26. Τσιαπάτα ολικής, roast beef, προβολόνε, ρόκα, βινεγκρέτ  (5.30) 

27.27. Τσιαπάτα, roast beef, κατσικίσιο τυρί, µανιτάρια, πέστο πιπεριάς + σχοινόπρασου  (6.60)

28. Χωριάτικο, προβολόνε, κρεµµύδι, ντοµάτα, dijon, παστράµι  (4.90)

29. Πίτα Αλεξανδρείας, κρεµµύδι, σχοινόπρασο, κατσικίσιο τυρί, σπιανάτα  (5.20)

30. Τσιαπάτα, αβοκάντο, ρόκα, βινεγκρέτ, παρµεζάνα, καπνιστό προσσούτο  (6.30)

31. Χωριάτικο µαλακό, τσένταρ, µπέικον, κοτόπουλο, πατάτα, µαγιονέζα  (5.80)                    

32. Χωριάτικο, απάκι, οµελέτα, ντοµάτα, γραβιέρα, λάδι  (5.00)

33. Λαγανίτσα, προβολόνε, µπέικον, µπιφτέκι µοσχαρίσιο, µαρούλι, κρεµµύδι φρέσκο, ντοµάτα, µαγιονέζα  (6.40)

34.34. Καµπαγιού, βούτυρο µε  τρούφα, προσσούτο, παρµεζάνα, ρόκα  (5.50) 

35. Τσιαπάτα, φρέσκος κατσικίσιος κορµός, προσσούτο, τσάτνευ φράουλα µε πιπέρι  (5.40)

36. Καµπαγιού, πεκορίνο µε τρούφα, roast beef, ρόκα, αβοκάντο, µαρούλι, ελαιόλαδο  (6.20)


