
Δευτέρα
ZYMAΡIKA ΣΑΛΤΣΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΘΑΛΑΣΣΙΝΩΝ Ποικιλία 

ανάμεικτων θαλασσινών με σάλτσα τομάτας & φρέσκα βότανα €4.40
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΓΛΥΚΟΞΙΝΗ

Μαριναρισμένες μπουκίτσες κοτόπουλο με λαχανικά και γλυκόξινη σάλτσα €4.90

ΦΟΥΡΝΟΥ ΛΕΜΟΝΑΤΟ Ζουμερό κοτόπουλο με 
πατάτες, λεμονάτη σάλτσα & φρέσκα μυρωδικά του βουνού €4.40

ME KIMA ΠΑΣΤΙΤΣΙΟ Πλούσια κρεμώδης μπεσαμέλ και ζουμερός αρωματικός  
μοσχαρίσιος κιμάς με φρέσκα ζυμαρικά €4.40

ΣΟΥΤΖΟΥΚΑΚΙΑ Παραδοσιακά Σμυρναίικα σουτζουκάκια 
με αρωματική σάλτσα ντομάτας & κίμινο €4.40

ΟΣΠΡΙΑ ΓΙΓΑΝΤΕΣ
Φούρνου με φρέσκα λαχανικά και αρωματικά βότανα €3.90

ΛΑΔΕΡΑ ΑΓΚΙΝΑΡΕΣ ΑΛΑ ΠΟΛΙΤΑ
Λεμονάτες αγκινάρες με φρέσκα λαχανικά και άνηθο €4.40

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΙΜΑΜ ΜΠΑΪΛΝΤΙ Χωριάτικες μελιτζάνες 
γεμιστές με ελαφριά σάλτσα ντομάτας και λαχανικών €4.40

ΧΟΙΡΙΝΟ ΜΕ ΣΑΛΤΣΑ ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ 
Χοιρινά φιλετάκια σωτέ με ποικιλία μανιταριών, σάλτσα κρέμας-μουστάρδας και 
φρέσκο θυμάρι

€4.90

BBQ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΣΤΗΘΟΣ ΦΙΛΕΤΟ 
με γαρνιτούρα της επιλογής σας €4.40

BURGER ΓΟΥΡΟΥΝΟΠΟΥΛΑΣ €4.70

BURGER ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ €4.70

BURGER ΦΙΛΕΤΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ €4.70

ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ 
με γαρνιτούρα της επιλογής σας €4.40

ΓΟΥΡΟΥΝΟΠΟΥΛΑ 
με γαρνιτούρα της επιλογής σας €4.90

ΓΟΥΡΟΥΝΟΠΟΥΛΑ (τιμή ανά κιλό) 
Χοιρινή ολόκληρη μαριναρισμένη και αργοψημένη στα υγρά της €10.80

ΣΑΛΑΤΕΣ ΤΟΝΟΣΑΛΑΤΑ ΑΒΟΚΑΝΤΟ Τρυφερό μαρούλι  με ντομάτα τόνο, κομμάτια αβοκάντο 
και sauce λαδολέμονο. €4.70

ΦΑΚΟΣΑΛΑΤΑ ΜΕ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ Θρεπτικές φακές με αρωματική sauce πορτοκάλι, 
πιπεριά και φρέσκα μυρωδικά    €4.40

ΡΕΒΥΘΟΣΑΛΑΤΑ ΜΕ ΤΑΧΙΝΙ ΚΑΙ ΜΕΛΙ Ρεβύθια με απαλή sauce ταχνίνι & μέλι, 
με ντομάτα και φρέσκα αρωματικά. €4.40

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΠΑΤΑΤΕΣ ΦΟΥΡΝΟΥ 
Φρεσκοκομμένες πατάτες φούρνου με βότανα και άγρια ρίγανη του βουνού €2.90

ΠΙΛΑΦΙ 
Σπυρωτό πιλάφι στον ατμό €1.90

ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ
Φρεσκοβρασμένα ζυμαρικά με αρωματικό βούτυρο €1.90

Tρίτη
ZYMAΡIKA ΚΑΡΜΠΟΝΑΡΑ 

Σπαγγέτι με πλούσια σάλτσα καρμπονάρας, κρέμα γάλακτος μπέικον και παρμεζάνα €4.90
KΡΕΠΕΣ ΚΑΠΝΙΣΤΟΥ ΧΟΙΡΙΝΟΥ ΜΕ 4 ΤΥΡΙΑ

Χειροποίητες κρέπες με καπνιστό χοιρινό 4 τυριά  και πλούσια κρέμα γάλακτος. €4.90
XOIPINO ΦΡΙΚΑΣΕ

Χοιρινές μπουκιές με αρωματική σάλτσα αυγολέμονου και καρδιές μαρουλιού €4.90
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΕ ΣΑΛΤΣΑ ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ Τρυφερά φιλετάκια κοτόπουλου σωτέ  

με ποικιλία μανιταριών και κρεμά μα μουστάρδα και φρέσκα βότανα. €4.90
ΚΕΦΤΕΔΑΚΙΑ 
Κεφτεδάκια κοτόπουλου με βασιλικό και δυόσμο με ροζ σάλτσα. €4.40

ME KIMA ΜΟΥΣΑΚΑΣ Ζουμερός κιμάς μοσχαριού, με μαριναρισμένα λαχανικά και 
γκρατιναρισμένη κρέμα μπεσαμέλ €4.40
ΚΑΝΕΛΟΝΙΑ Γεμιστά κανελόνια με κιμά μόσχου 
και γκρατιναρισμένη κρέμα μπεσαμέλ. €4.40

ΟΣΠΡΙΑ ΡΕΒΥΘΙΑ 
Παραδοσιακή ρεβυθάδα φούρνου €3.40

ΜΟΣΧΑΡΙ ΜΕ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΣΑΛΤΣΑ ΤΕΡΙΓΙΑΚΙ Ζουμερές μπουκιές μοσχαριού 
σε ασιατική σάλτσα με πλούσια αρώματα από τζιντζερ, σόγια και λαχανικά. €4.90

ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ ΧΤΑΠΟΔΙ ΜΕ ΚΟΦΤΟ ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ 
αρωματικό χταπόδι με μακαρονάκι & φρέσκα μυρωδικά €5.90

BBQ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΣΤΗΘΟΣ ΦΙΛΕΤΟ 
με γαρνιτούρα της επιλογής σας €4.40

BURGER ΓΟΥΡΟΥΝΟΠΟΥΛΑΣ €4.70

BURGER ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ €4.70

BURGER ΦΙΛΕΤΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ €4.70
ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ 
με γαρνιτούρα της επιλογής σας €4.40
ΓΟΥΡΟΥΝΟΠΟΥΛΑ 
με γαρνιτούρα της επιλογής σας €4.90
ΓΟΥΡΟΥΝΟΠΟΥΛΑ (τιμή ανά κιλό) 
Χοιρινή ολόκληρη μαριναρισμένη και αργοψημένη στα υγρά της €10.80

ΣΑΛΑΤΕΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕ ΠΡΟΣΟΥΤΟ & ΚΑΤΣΙΚΙΣΙΟ ΤΥΡΙ Δροσερή πράσινη ανάμεικτη 
σαλάτα με κατσικίσιο τυρί, προσούτο  
και βινεγκρέτ από παλαιωμένο βαλσάμικο

€4.70

ΜΕΞΙΚΑΝΙΚΗ ΜΕ ΚΙΝΟΑ 
Πρωτεϊνούχα σαλάτα 3χρωμης κινόας με φρέσκα λαχανικά και βινεγκρέτ από lime €4.40
CAESAR 362 Πράσινη ανάμεικτη σαλάτα με φρέσκο ψημένο κοτόπουλο, φλοίδες 
παρμεζάνας και δροσερή ssauce €4.40

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΠΑΤΑΤΕΣ ΦΟΥΡΝΟΥ 
Φρεσκοκομμένες πατάτες φούρνου με βότανα και άγρια ρίγανη του βουνού €2.90
ΠΙΛΑΦΙ 
Σπυρωτό πιλάφι στον ατμό €1.90
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ
Φρεσκοβρασμένα ζυμαρικά με αρωματικό βούτυρο €1.90

Tετάρτη
ZYMAΡIKA ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΗ ΣΑΛΤΣΑ Σπαγγέτι με φρέσκια σάλτσα τομάτας με φρεσκοκομμένο 

βασιλικό και βότανα €2.90
ΧΟΙΡΙΝΟ ΛΕΜΟΝΑΤΟ

Σιγομαγειρεμένο λεμονάτο χοιρινό στη γάστρα με άρωμα λεμονιού €4.90
ΜΕ ΣΑΛΤΣΑ ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ 
Χοιρινά φιλετάκια σωτέ με ποικιλία μανιταριών, σάλτσα κρέμας-μουστάρδας και 
φρέσκο θυμάρι

€4.90

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΙΝΔΙΚΟ μαριναρισμένο με γιαούρτι  πάστα  καρύδας  και κακουλέ σε πλούσια 
αρμονία βοτάνων και λαχανικών €4.90

ΜΟΣΧΑΡΙ ΚΟΚΚΙΝΙΣΤΟ με αρωματική σάλτσα ντομάτας & φρέσκα μυρωδικά €4.90
ME KIMA ΠΑΣΤΙΤΣΙΟ Πλούσια κρεμώδης μπεσαμέλ & ζουμερός αρωματικός μοσχαρίσιος  

κιμάς με φρέσκα ζυμαρικά €4.40
ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ ΣΟΥΠΙΕΣ ΚΡΑΣΑΤΕΣ στην γάστρα με φρέσκες ντομάτες  

και εξαιρετική μαυροδάφνη Πατρών €5.90
ΟΣΠΡΙΑ ΦΑΣΟΛΑΔΑ

Κοκκινιστή σούπα φασολάδα με λαχανικά μπρινουάζ €3.40
ΛΑΔΕΡΑ ΓΕΜΙΣΤΑ ΤΗΣ ΓΙΑΓΙΑΣ ΥΒΟΝΝΗΣ

Παραδοσιακή Σμυρνέϊκη συνταγή της γιαγιάς Υβόννης €4.40
ΝΗΣΤΙΣΙΜΑ ΜΟΥΣΑΚΑΣ ΓΙΑ ΧΟΡΤΟΦΑΓΟΥΣ Στρώσεις από μαριναρισμένα ανάμεικτα 

λαχανικά, κιμά σόγιας και γκρατιναρισμένη πλούσια κρέμα μπεσαμέλ €4.90
BBQ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΣΤΗΘΟΣ ΦΙΛΕΤΟ 

με γαρνιτούρα της επιλογής σας €4.40

BURGER ΓΟΥΡΟΥΝΟΠΟΥΛΑΣ €4.70

BURGER ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ €4.70

BURGER ΦΙΛΕΤΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ €4.70
ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ 
με γαρνιτούρα της επιλογής σας €4.40
ΓΟΥΡΟΥΝΟΠΟΥΛΑ 
με γαρνιτούρα της επιλογής σας €4.90
ΓΟΥΡΟΥΝΟΠΟΥΛΑ (τιμή ανά κιλό) 
Χοιρινή ολόκληρη μαριναρισμένη και αργοψημένη στα υγρά της €10.80

ΣΑΛΑΤΕΣ ΤΑΜΠΟΥΛΕ
Δροσερή σαλάτα με πλιγούρι και φρέσκα μυρωδικά €4.70
ΡΟΚΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ Πράσινη σαλάτα με τρυφερά φύλλα ρόκας,  
ζουμερό κοτόπουλο, μαύρο σουσάμι και αρωματική sauce γιαουρτιού €4.90
ΜΑΚΑΡΟΝΟΣΑΛΑΤΑ ΜΕ ΣΟΛΟΜΟ 
Θρεπτική σαλάτα ζυμαρικών με καπνιστό σολομό και μπρόκολο €4.90

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΠΑΤΑΤΕΣ ΦΟΥΡΝΟΥ 
Φρεσκοκομμένες πατάτες φούρνου με βότανα και άγρια ρίγανη του βουνού €2.90
ΠΙΛΑΦΙ 
Σπυρωτό πιλάφι στον ατμό €1.90
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ
Φρεσκοβρασμένα ζυμαρικά με αρωματικό βούτυρο €1.90

Στις σαλάτες μας χρησιμοποιούμε extra παρθένο ελαιόλαδο ενώ το τηγάνισμα γίνετε σε ηλιέλαιο εξαιρετικής ποιότητας. Η φέτα που χρησιμοποιούμε στο menu μας είναι ΠΟΠ. Στα πιάτα μας με αστερίσκο, χρησιμοποιούμε φρεσκοκατεψυγμένα 
προϊόντα. Σε περίπτωση που έχετε αλλεργία ή δυσανεξία σε κάποιο προϊόν ή συστατικό τροφίμου, παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε τηλεφωνικά στο 210 01 09 362 ή στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.362grocery.com
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Πέμπτη
ZYMAΡIKA ΣΑΛΤΣΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΘΑΛΑΣΣΙΝΩΝ Ποικιλία 

ανάμεικτων θαλασσινών με σάλτσα τομάτας & φρέσκα βότανα €4.40
XOIPINO ΜΕ ΣΕΛΙΝΟ Χοιρινά φιλετάκια με σέλινο βότανα και 

παραδοσιακή σάλτσα αυγολέμονο €4.90
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΕ ΚΡΕΜΑ ΚΑΡΥΔΑΣ 

Κοτόπουλο με καρυ κρέμα καρύδας και ποικιλία μπαχαρικών €4.90
KΡΕΠΕΣ ΚΑΠΝΙΣΤΟΥ ΧΟΙΡΙΝΟΥ ΜΕ 4 ΤΥΡΙΑ Χειροποίητες κρέπες 

με καπνιστό χοιρινό 4 τυριά  και πλούσια κρέμα γάλακτος. €4.90
ME KIMA ΜΟΥΣΑΚΑΣ Ζουμερός κιμάς μοσχαριού, με μαριναρισμένα  

λαχανικά και γκρατιναρισμένη κρέμα μπεσαμέλ €4.40
ΚΕΦΤΕΔΕΣ ΚΟΚΚΙΝΙΣΤΟΙ Κλασσικοί κεφτέδες  
με μοσχαρίσιο κιμά και βότανα του βουνού €4.40
ΛΑΧΑΝΟΝΤΟΛΜΑΔΕΣ ΜΕ ΚΙΜΑ Παραδοσιακοί
λαχανοντολμάδες με μοσχαρίσιο κιμά & φρέσκα βότανα €4.40

ΟΣΠΡΙΑ ΡΕΒΥΘΙΑ 
Παραδοσιακή ρεβυθάδα φούρνου €3.40

ΝΗΣΤΙΣΙΜΑ ΛΑΖΑΝΙΑ ΧΟΡΤΟΦΑΓΙΚΑ Στρώσεις απο φρέσκα λαζάνια 
με σπανάκι, κιμά σόγια και πουρέ πατάτας €4.90

ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ ΧΤΑΠΟΔΙ ΣΤΙΦΑΔΟ Χταπόδι κοκκινιστό με καραμελωμένα 
κρεμμύδια κοκκάρια σε σάλτσα ντομάτας €5.90

BBQ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΣΤΗΘΟΣ ΦΙΛΕΤΟ 
με γαρνιτούρα της επιλογής σας €4.40

BURGER ΓΟΥΡΟΥΝΟΠΟΥΛΑΣ €4.70

BURGER ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ €4.70

BURGER ΦΙΛΕΤΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ €4.70
ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ  
με γαρνιτούρα της επιλογής σας €4.40
ΓΟΥΡΟΥΝΟΠΟΥΛΑ  
με γαρνιτούρα της επιλογής σας €4.90
ΓΟΥΡΟΥΝΟΠΟΥΛΑ (τιμή ανά κιλό) Χοιρινή ολόκληρη 
μαριναρισμένη και αργοψημένη στα υγρά της €10.80

ΣΑΛΑΤΕΣ ΤΟΝΟΣΑΛΑΤΑ ΑΒΟΚΑΝΤΟ Τρυφερό μαρούλι  με ντομάτα 
τόνο, κομμάτια αβοκάντο και sauce λαδολέμονο. €4.70

ΦΑΚΟΣΑΛΑΤΑ ΜΕ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ Θρεπτικές φακές με 
αρωματική sauce πορτοκάλι, πιπεριά και φρέσκα μυρωδικά    €4.40

ΡΕΒΥΘΟΣΑΛΑΤΑ ΜΕ ΤΑΧΙΝΙ ΚΑΙ ΜΕΛΙ Ρεβύθια 
με απαλή sauce ταχνίνι & μέλι, με ντομάτα και φρέσκα 
αρωματικά.

€4.40

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΠΑΤΑΤΕΣ ΦΟΥΡΝΟΥ Φρεσκοκομμένες πατάτες 
φούρνου με βότανα και άγρια ρίγανη του βουνού €2.90
ΠΙΛΑΦΙ 
Σπυρωτό πιλάφι στον ατμό €1.90
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ 
Φρεσκοβρασμένα ζυμαρικά με αρωματικό βούτυρο €1.90

Παρασκευή
ΧΟΙΡΙΝΟ ΜΕ ΣΑΛΤΣΑ ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ Χοιρινά φιλετάκια σωτέ με 

ποικιλία μανιταριών, σάλτσα κρέμας-μουστάρδας 
και φρέσκο θυμάρι

€4.90

ΜΕ ΔΑΜΑΣΚΗΝΑ Χοιρινά φιλετάκια μαριναρισμένα με 
ξύδι παλαιωμένου βαλσάμικου , καραμελωμένα κρεμμύδια  
δαμάσκηνα & μέλι

€4.90

ZYMAΡIKA ΜΕ ΚΙΜΑ Σπαγγέτι με ψιλοκομμένο κιμά μοσχαριού, ποικιλία 
βοτάνων και φρέσκων μυρωδικών €4.40

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΕ ΜΠΑΜΙΕΣ Ζουμερό κοτόπουλο σε σάλτσα ντομάτας  
με τρυφερές μπάμιες και βότανα €4.40

ME KIMA ΠΑΣΤΙΤΣΙΟ Πλούσια κρεμώδης μπεσαμέλ & ζουμερός 
αρωματικός μοσχαρίσιος κιμάς με φρέσκα ζυμαρικά €4.40
ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΙΑ Γεμιστές μελιτζάνες με αφράτη μπεσαμέλ  
και σπιτική σάλτσα ντομάτας €4.70

ΟΣΠΡΙΑ ΦΑΚΕΣ Γευστική σούπα απο πολύχρωμες 
φακές & φρέσκα λαχανικά €3.40

ΛΑΔΕΡΑ ΣΠΑΝΑΚΟΡΥΖΟ Ελαφρύ κοκκινιστό 
σπανακόρυζο με φρέσκο κρεμμυδάκι & άνηθο €3.40
ΓΕΜΙΣΤΑ ΤΗΣ ΓΙΑΓΙΑΣ ΥΒΟΝΝΗΣ
Παραδοσιακή Σμυρνέϊκη συνταγή της γιαγιάς Υβόννης €4.40

ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ ΣΟΥΠΙΕΣ ΜΕ ΣΠΑΝΑΚΙ 
Κοκκινιστές σουπιές με σπανάκι και αρωματικά €5.90

BBQ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΣΤΗΘΟΣ ΦΙΛΕΤΟ 
με γαρνιτούρα της επιλογής σας €4.40

BURGER ΓΟΥΡΟΥΝΟΠΟΥΛΑΣ €4.70

BURGER ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ €4.70

BURGER ΦΙΛΕΤΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ €4.70

ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ με γαρνιτούρα της επιλογής σας €4.40

ΓΟΥΡΟΥΝΟΠΟΥΛΑ με γαρνιτούρα της επιλογής σας €4.90
ΓΟΥΡΟΥΝΟΠΟΥΛΑ (τιμή ανά κιλό) Χοιρινή ολόκληρη 
μαριναρισμένη και αργοψημένη στα υγρά της €10.80

ΣΑΛΑΤΕΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕ ΠΡΟΣΟΥΤΟ & ΚΑΤΣΙΚΙΣΙΟ ΤΥΡΙ Δροσερή 
πράσινη ανάμεικτη σαλάτα με κατσικίσιο τυρί, προσούτο  
και βινεγκρέτ από παλαιωμένο βαλσάμικο

€4.70

ΜΕΞΙΚΑΝΙΚΗ ΜΕ ΚΙΝΟΑ  Πρωτεϊνούχα σαλάτα 3χρωμης 
κινόας με φρέσκα λαχανικά και βινεγκρέτ από lime €4.40

CAESAR 362 Πράσινη ανάμεικτη σαλάτα με φρέσκο ψημένο 
κοτόπουλο, φλοίδες παρμεζάνας και δροσερή ssauce €4.40

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΠΑΤΑΤΕΣ ΦΟΥΡΝΟΥ Φρεσκοκομμένες πατάτες 
φούρνου με βότανα και άγρια ρίγανη του βουνού €2.90
ΠΙΛΑΦΙ 
Σπυρωτό πιλάφι στον ατμό €1.90
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ 
Φρεσκοβρασμένα ζυμαρικά με αρωματικό βούτυρο €1.90

Σάββατο
ZYMAΡIKA ΚΑΡΜΠΟΝΑΡΑ Σπαγγέτι με πλούσια σάλτσα καρμπονάρας, 

κρέμα γάλακτος μπέικον και παρμεζάνα €4.90
XOIPINO ΜΕ ΓΛΥΚΟΞΙΝΗ Χοιρινές μπουκιές σε γλυκόξινη 

σάλτσα με φρέσκα λαχανικά, ανανά και σόγια σος €4.90
ΦΡΙΚΑΣΕ Χοιρινές μπουκιές με αρωματική σάλτσα 
αυγολέμονου και καρδιές μαρουλιού €4.90

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΙΝΔΙΚΟ μαριναρισμένο με γιαούρτι  πάστα  καρύδας  και 
κακουλέ σε πλούσια αρμονία βοτάνων και λαχανικών €4.90
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ Ζουμερό κοτόπουλο με μεσογειακά αρώματα 
ελιάς, κάπαρη, φρέσκια τριμμένη ρίγανη, ντομάτα & νιφάδες 
φέτας

€4.40

ME KIMA ΜΟΥΣΑΚΑΣ Ζουμερός κιμάς μοσχαριού, με μαριναρισμένα 
λαχανικά και γκρατιναρισμένη κρέμα μπεσαμέλ €4.40

ΛΑΔΕΡΑ ΠΡΑΣΟΡΥΖΟ Φρέσκομαγειρεμένο πρασόρυζο 
με φρέσκα βότανα και μυρωδικά του βουνού €3.40
ΑΡΑΚΑΣ 
Τρυφερός αρακάς σιγομαγειρεμένος €3.40

ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ ΧΤΑΠΟΔΙ ΜΕ ΚΟΦΤΟ ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ 
αρωματικό χταπόδι με μακαρονάκι & φρέσκα μυρωδικά €5.90

BBQ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΣΤΗΘΟΣ ΦΙΛΕΤΟ 
με γαρνιτούρα της επιλογής σας €4.40

BURGER ΓΟΥΡΟΥΝΟΠΟΥΛΑΣ €4.70

BURGER ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ €4.70

BURGER ΦΙΛΕΤΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ €4.70
ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ 
με γαρνιτούρα της επιλογής σας €4.40
ΓΟΥΡΟΥΝΟΠΟΥΛΑ 
με γαρνιτούρα της επιλογής σας €4.90
ΓΟΥΡΟΥΝΟΠΟΥΛΑ (τιμή ανά κιλό) Χοιρινή ολόκληρη 
μαριναρισμένη και αργοψημένη στα υγρά της €10.80

ΣΑΛΑΤΕΣ ΤΑΜΠΟΥΛΕ Δροσερή σαλάτα με πλιγούρι και φρέσκα 
μυρωδικά €4.70
ΡΟΚΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ Πράσινη σαλάτα με τρυφερά φύλλα 
ρόκας, ζουμερό κοτόπουλο, μαύρο σουσάμι και αρωματική 
sauce γιαουρτιού

€4.90

ΜΑΚΑΡΟΝΟΣΑΛΑΤΑ ΜΕ ΣΟΛΟΜΟ 
Θρεπτική σαλάτα ζυμαρικών με καπνιστό σολομό και 
μπρόκολο

€4.90

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΠΑΤΑΤΕΣ ΦΟΥΡΝΟΥ Φρεσκοκομμένες πατάτες 
φούρνου με βότανα και άγρια ρίγανη του βουνού €2.90

ΠΙΛΑΦΙ Σπυρωτό πιλάφι στον ατμό €1.90
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ 
Φρεσκοβρασμένα ζυμαρικά με αρωματικό βούτυρο €1.90

Κυριακή
ZYMAΡIKA ΜΕ ΚΙΜΑ Σπαγγέτι με ψιλοκομμένο κιμά μοσχαριού, ποικιλία 

βοτάνων και φρέσκων μυρωδικών €4.40
ΧΟΙΡΙΝΟ ΜΕ ΔΑΜΑΣΚΗΝΑ Χοιρινά φιλετάκια μαριναρισμένα με 

ξύδι παλαιωμένου βαλσάμικου , καραμελωμένα κρεμμύδια  
δαμάσκηνα & μέλι

€4.90

KOYNEΛΙ ΣΤΙΦΑΔΟ Μαριναρισμένο κουνέλι στιφάδο σε θυμάρι και 
μαυροδάφνη με κόκκινη σάλτσα και φρέσκα κοκκάρια €4.90

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΕ ΚΡΕΜΑ ΚΑΡΥΔΑΣ 
Κοτόπουλο με καρυ κρέμα καρύδας και ποικιλία μπαχαρικών €4.90

ME KIMA   ΠΑΣΤΙΤΣΙΟ Πλούσια κρεμώδης μπεσαμέλ & ζουμερός 
αρωματικός μοσχαρίσιος κιμάς με φρέσκα ζυμαρικά €4.40
ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΙΑ Γεμιστές μελιτζάνες με αφράτη μπεσαμέλ  
και σπιτική σάλτσα ντομάτας €4.70

ΝΗΣΤΙΣΙΜΑ ΛΑΧΑΝΟΝΤΟΛΜΑΔΕΣ ΜΕ ΡΥΖΙ Παραδοσιακοί 
λαχανοντολμάδες με ρυζι λαχανικα και φρέσκα βότανα €4.40

ΛΑΔΕΡΑ ΓΕΜΙΣΤΑ ΤΗΣ ΓΙΑΓΙΑΣ ΥΒΟΝΝΗΣ
Παραδοσιακή Σμυρνέϊκη συνταγή της γιαγιάς Υβόννης €4.40

ΟΣΠΡΙΑ ΓΙΓΑΝΤΕΣ
Φούρνου με φρέσκα λαχανικά και αρωματικά βότανα €3.90

ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ ΣΟΥΠΙΕΣ ΜΕ ΣΠΑΝΑΚΙ 
Κοκκινιστές σουπιές με σπανάκι και αρωματικά €5.90

BBQ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΣΤΗΘΟΣ ΦΙΛΕΤΟ 
με γαρνιτούρα της επιλογής σας €4.40

BURGER ΓΟΥΡΟΥΝΟΠΟΥΛΑΣ €4.70

BURGER ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ €4.70

BURGER ΦΙΛΕΤΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ €4.70
ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ 
με γαρνιτούρα της επιλογής σας €4.40
ΓΟΥΡΟΥΝΟΠΟΥΛΑ 
με γαρνιτούρα της επιλογής σας €4.90
ΓΟΥΡΟΥΝΟΠΟΥΛΑ (τιμή ανά κιλό) Χοιρινή ολόκληρη 
μαριναρισμένη και αργοψημένη στα υγρά της €10.80

ΣΑΛΑΤΕΣ ΤΟΝΟΣΑΛΑΤΑ ΑΒΟΚΑΝΤΟ Τρυφερό μαρούλι  με ντομάτα 
τόνο, κομμάτια αβοκάντο και sauce λαδολέμονο. €4.70
ΦΑΚΟΣΑΛΑΤΑ ΜΕ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ Θρεπτικές φακές με 
αρωματική sauce πορτοκάλι, πιπεριά και φρέσκα μυρωδικά    €4.40
ΡΕΒΥΘΟΣΑΛΑΤΑ ΜΕ ΤΑΧΙΝΙ ΚΑΙ ΜΕΛΙ Ρεβύθια 
με απαλή sauce ταχνίνι & μέλι, με ντομάτα και φρέσκα 
αρωματικά.

€4.40

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΠΑΤΑΤΕΣ ΦΟΥΡΝΟΥ Φρεσκοκομμένες πατάτες 
φούρνου με βότανα και άγρια ρίγανη του βουνού €2.90

ΠΙΛΑΦΙ Σπυρωτό πιλάφι στον ατμό €1.90
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ 
Φρεσκοβρασμένα ζυμαρικά με αρωματικό βούτυρο €1.90

Στις σαλάτες μας χρησιμοποιούμε extra παρθένο ελαιόλαδο ενώ το τηγάνισμα γίνετε σε ηλιέλαιο εξαιρετικής ποιότητας. Η φέτα που χρησιμοποιούμε στο menu μας είναι ΠΟΠ. Στα πιάτα μας με αστερίσκο, χρησιμοποιούμε φρεσκοκατεψυγμένα 
προϊόντα. Σε περίπτωση που έχετε αλλεργία ή δυσανεξία σε κάποιο προϊόν ή συστατικό τροφίμου, παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε τηλεφωνικά στο 210 01 09 362 ή στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.362grocery.com
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