Ορεκτικά - Πατάτες
Πίτα τέσσερα τυριά ................................. 6,10
στα κάρβουνα µε ποικιλία τυριών

Πίτα Καισαρείας .................................... 6,80
πικάντικη γεύση µε παστουρµά, τυριά και ντοµάτα

Πίτα oλικής τέσσερα τυριά ........................... 6,40
απίθανη γεύση µε λιγότερο αλάτι

Πίτα τέσσερα τυριά µε σουτζούκι ..................... 6,40
ιδιαίτερα πικάντικη γεύση

Φέτα στα κάρβουνα ................................. 3,70
µαζί µε ντοµάτα, πιπεριά, ρίγανη και κρεµµύδι

Τυροκαυτερή .......................

µίνι

1,20 ..

µερίδα

3,20

παραδοσιακή Μακεδονίτικη νοστιµιά

Mελιτζανοσαλάτα Αγιορείτικη............. » . 1,20 ... » .. 3,20
ψητή µελιτζάνα, ντοµάτα, φέτα, µαϊντανό

Τζατζίκι ............................ » . 0,90 ... » .. 2,80
παραδοσιακό, χειροποίητο

Χαϊντάρι ............................ » . 0,90 ... » .. 2,80
γιαούρτι µε καρότο, αγγούρι και άνιθο

Sauce Salaamalecum ή Sauce Μουστάρδας .. » . 0,90 ... » ... 2,80
Πατάτες µε αλατορίγανη ............. ατοµική 2,50 .. οικογεν. 3,20
Πατάτες µε sauce Salaamalecum ....... » . 3,20 .... .. 3,60
Πατάτες µε sauce Salaamalecum & µπέικον ...
Πατάτες µε τυρί regato λιωµένο ........ »

» ..

3,60 ....» ...... 4,90

3,20 .... » .. 3,80

Πατάτες µε τυρί regato λιωµένο & µπέικον ..... » . 3,60 ....» ...... 4,90

Σαλάτες
Καίσαρα (Caesar’s) ................

ατοµική . 3,60 οικογεν.

7,20

µαρούλι, λάχανο, καλαµπόκι, µπέικον ή κοτόπουλο,
κρουτόν, παρµεζάνα, dressing

Salaamalecum (Chef) ................ » .. 3,60 .. » . 7,20
µαρούλι, ντοµάτα, αγγούρι, καρότο, ζαµπόν, τυρί,
sauce salaamalecum, αυγό

Ρόκα - Κατίκι ........................ » .. 3,60 .. » . 6,70
µαρούλι, ρόκα, ντοµάτα, κατίκι, πίκλες, dressing βαλσάµικου

Νησιώτικη ............................ » .. 3,60 .. » . 6,40
µαρούλι, ρόκα, ανθότυρο, λιαστή ντοµάτα, βαλσάµικο

Ταµπουλέ ............................ » .. 3,20 .. » . 5,40
πλιγούρι, ψιλοκοµµένη ντοµάτα, µαϊντανό, αγγούρι, ελιές, µυρωδικά

Ανάµεικτη ...........................

».

.. 3,20 .. » . 5,20

µαρούλι, λάχανο λευκό, λάχανο κόκκινο, καρότο

Φατούς .............................. » .. 3,20

. » . 6,00

µαρούλι, κόκκινη πιπεριά ψητή, ντοµάτα, κρεµµύδι,
κρουτόν, µυρωδικά, dressing λεµονιού

Χωριάτικη (παραδοσιακή) ...............

» ..

3,60

»

. 5,90

Κρητική ............................. .... .... .. 5,70
Κριθαροκούλουρο ντοµάτα, φέτα, ελιές και θυµάρι

Εποχής ............................

» ..

2,70 .

»

. 4,70

Μαρουλοσαλάτα ή Λάχανο-Καρότο ή Αγγουροντοµάτα

Τυλιχτά Σουβλάκια
µε Παραδοσιακή ελληνική πίτα
Περιλαµβάνει τζατζίκι ή sauce salaamalecum, ντοµάτα, κρεµµύδι, πατάτες

Γύρο χοιρινό ......................................... 2,30
Καλαµάκι χοιρινό (χειροποίητο) ........................... 2,30
Γύρο κοτόπουλο ...................................... 2,40
Καλαµάκι κοτόπουλο (χειροποίητο από φιλέτο στήθος) .......... 2,40
Καλαµάκι κοτόπουλο-µπέικον-πιπεριά (χειροποίητο) ........... 2,50
Κεµπάπ πολίτικο (χειροποίητο) ........................... 2,30
Κεµπάπ κοτόπουλο (χειροποίητο) ......................... 2,40
Μπιφτέκι µοσχαρίσιο (χειροποίητο) ........................ 2,40
Λουκάνικο χωριάτικο (µε µυρωδικά) ....................... 2,40

Τυρί και λαχανικά (vegeterian) .......................... 2,10
Όλα τα τυλιχτά µπορούν να φτιαχτούν και
µε πίτα ολικής

Σουβλάκια σκέτα
τα καλαµάκια συνοδεύονται µε ψωµί ή πίτα
Καλαµάκι χοιρινό

(παραδοσιακό χειροποίητο) .................

Καλαµάκι κοτόπουλο

(παραδοσιακό χειροποίητο από φιλέτο στήθος) .

Καλαµάκι κοτόπουλο-µπέικον-πιπεριά

(χειροποίητο)

1,80
1,90

......... 2,00

Καλαµάκι κεµπάπ πολίτικο (παραδοσιακό χειροποίητο) .......... 1,90
Καλαµάκι κεµπάπ κοτόπουλο (χειροποίητο) ................. 1,90
Καλαµάκι µπιφτέκι µοσχαρίσιο (χειροποίητο) ................ 1,90
Λουκάνικο χωριάτικο (µε µυρωδικά) ....................... 1,90
Πίτα παραδοσιακή

(σκέτη)

............................ 0,50

Πίτα ολικής (σκέτη) .................................. 0,50
Πίτα Ανατολής (σκέτη) ................................ 0,60

Τυλιχτά Σουβλάκια
µε πίτα Ανατολής
Περιλαµβάνει τζατζίκι ή sauce salaamalecum, ντοµάτα, κρεµµύδι, πατάτες

Γύρο χοιρινό ......................................... 2,90
Καλαµάκι χοιρινό (χειροποίητο) ........................... 2,90
Γύρο κοτόπουλο ...................................... 3,10

Καλαµάκι κοτόπουλο (χειροποίητο από φιλέτο στήθος) ............ 3,10
Καλαµάκι κοτόπουλο-µπέικον-πιπεριά ..................... 3,20
Κεµπάπ πολίτικο (χειροποίητο) ............................ 3,10
Κεµπάπ κοτόπουλο (χειροποίητο) .......................... 3,10
Μπιφτέκι µοσχαρίσιο (χειροποίητο) ........................ 3,10
Λουκάνικο χωριάτικο (µε µυρωδικά) ........................ 3,10
Τυρί και λαχανικά (vegeterian) .......................... 2,60
Kαραβάκι χοιρινό

.................................... 3,20

µαρούλι, τυρί edam, sauce, ντοµάτα, πατάτες

Kαραβάκι κεµπάπ .................................... 3,30
µαρούλι, τυρί edam, sauce, ντοµάτα, πατάτες

Καραβάκι κοτόπουλο .................................. 3,30
µαρούλι, τυρί edam, sauce, ντοµάτα, πατάτες

Mερίδες

(απλές)

Οι απλές µερίδες γαρνίρονται µε σαλάτα, πατάτες, πίτα παραδοσιακή, sauce salaamalecum
ή τζατζίκι.

Γύρος χοιρινό ....................................... 7,90
Καλαµάκι χοιρινό .................................... 8,30
χειροποίητο, 4 τεµάχια

Γύρος κοτόπουλο .................................... 8,30
Καλαµάκι κοτόπουλο

................................ 8,30

χειροποίητο, 4 τεµάχια από φιλέτο

Κεµπάπ κοτόπουλο ................................... 8,30
χειροποίητο, 3 τεµάχια

Κεµπάπ πολίτικο

................................... 8,30

παραδοσιακή ανατολίτικη συνταγή

Μπιφτέκι Salaam ................................... 8,30
χειροποίητο 3 τεµάχια από νωπό µοσχαρίσιο κρέας

Καλαµάκι κοτόπουλο-µπέικον-πιπεριά .................... 8,30
χειροποίητο, 3 τεµάχια

Σουτζούκι αρµένικο .................................. 8,90
ιδιαίτερα πικάντικο, µεζές για παρέα

Μπριζολάκια χοιρινά ................................. 8,60
χωρίς κόκκαλο, 3 τεµάχια, συνοδεύονται µε ψητή ντοµάτα και πιπεριά

Λουκάνικο χωριάτικο

Mερίδες

(µε µυρωδικά)

....................... 8,60

(γιαουρτλού)

Οι µερίδες γιαουρτλού περιλαµβάνουν γιαούρτι, σάλτσα ντοµάτας, µαϊντανό, πίτα, πατάτες .

Γιαουρτλού µε γύρο .................................. 8,60
Γιαουρτλού κεµπάπ .................................. 8,60
Γιαουρτλού ανάµεικτο

8,80

Ποτά
Αναψυκτικά 0,33 lit ........................... 1,30
Aναψυκτικά 0,5 lit ............................ 1,60
Σόδα 0,33 lit ................................ 1,20
Σουρωτή 0,33 lit ............................. 1,30
Εµφιαλωµένο νερό 0,5 lit ...................... 0,50
Εµφιαλωµένο νερό 1½ lit ....................... 1,00
Coca Cola 1½ lit ............................ 2,60
Amstel, Fix, Alpha 0,33 lit .................. 1,70
Heineken, Kaiser 0,33 lit .................... 1,80
Mac Farland 0,33 lit ........................ 3,50
Fix dark 0,33 lit ........................... 2,40
Kρασί λευκό 0,5 lit (χύµα, ξηρό, επιλογής Salaamalecum) 2,40
Kρασί κόκκινο 0,5 lit (χύµα, ξηρό, επιλογής Salaamalecum) 2,60
Κρασί ροζέ 0,33 lit (χύµα, επιλογής Salaamalecum) 2,50

ΩΡΕΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ: 18:00-24:00
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 5 ΕΥΡΩ
Στις τιµές περιλαµβάνονται όλες οι νόµιµες επιβαρύνσεις • Τα κρέατα, ο κιµάς από µοσχάρι και κοτόπουλο είναι νωπά, το κεµπάπ και οι πατάτες κατεψυγµένα • Στις σαλάτες
χρησιµοποιούµε ελαιόλαδο. Οι πατάτες τηγανίζονται µε φυτικό λάδι • Η φέτα είναι Ελληνικής προέλευσης •
Τυριά: regato, edam, σκληρό τυρί ∆ανίας, παρµεζάνα • Ζαµπόν: Χοιρινό µπούτι θερµικής επεξεργασίας

Έκδοση ∆εκέµβριος 2015 • Ο κατάλογος είναι διαφηµιστικός •

Οι τιµές µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

αποτελούν πρόταση σερβιρίσµατος και ενδέχεται να διαφέρουν κατά περίσταση
του Salaamalecum και απαγορεύται η µερική ή ολική αντιγραφή του

•

•

•

Οι φωτογραφίες

Το φυλλάδιο αποτελεί πνευµατική ιδιοκτησία

Η επιχείρηση δε φέρει ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

