Salads

Starters

(Σαλάτες)

(Ορεκτικά)
Bruschetta

€5.95

(4pcs) (No. 1)

Fresh & sundried tomatoes / herbs
Φρέσκες & λιαστές ντομάτες / αρωματικά βότανα

Loaded Potato Skins

€6.90

(4pcs) (No. 7)

Mozzarella Sticks

€7.30

BBQ sauce
Σάλτσα μπάρμπεκιου

Halloumi Souvlaki

€7.90

(No. 1, 7)

Peppers / tomato marmalade
Πιπεριές / μαρμελάδα ντομάτας

Combo Starter

Chicken Taco Salad

€14.60

(No. 1, 7, 10)

Mixed lettuce / tomato / cucumber / sweet corn / cheese sauce / vinaigrette
dressing
Ποικιλία μαρουλιών / ντομάτα / αγγουράκι / καλαμπόκι / σος τυριού / βινεγκρέτ
βαλσάμικου

(No. 1, 3, 7, 10)

(5pcs) (No. 1, 3, 4, 6, 7, 10, 12)

17.90
25.90

(For two / Για δύο) €
(For three / Για τρεις) €

Bruschetta / mozzarella sticks / Draught chicken wings / hot buffalo
drumsticks / loaded potato skins / sour cream / BBQ sauce
Μπρουσκέτα / μοτσαρέλα / φτερούγες κοτόπουλο Draught / μπουτάκια
κοτόπουλο ‘‘buffalo’’ / γεμιστές φλούδες πατάτας / ξινή κρέμα / σάλτσα
μπάρμπεκιου

Stuffed Portobello Mushrooms

(No. 7, 8, 12)

€7.90

Cream cheese / parmesan / sundried tomato / basil pesto
Kρέμα τυριού / παρμεζάνα / λιαστή ντομάτα / πέστο βασιλικού

Cheese Nachos
(No. 7)

Nachos

€1.50

€2.90

Dip / Σος

Baked Goat’s Cheese Salad

(No. 1, 3, 7, 8, 10)

Grilled Vegetable Salad

(No. 3, 7, 10)

Prawns (4pcs 13/ 15) & Avocado Salad

(No. 1, 2, 3, 10)

• Goat’s Cheese / Κατσικίσιο Τυρί (60gr) (No. 7)
• Chicken Breast / Στήθος Κοτόπουλο (250gr)
• Avocado (Half) / Αβοκάντο (Μισό)

• Cheese dip / σoς τυριού (No. 7)

• Prawns (13/15 size) - per piece / Γαρίδες (13/15) - ανά γαρίδα (No. 2)

• Red peppers dip / σος κόκκινης πιπεριάς (No. 7)

• Fried Halloumi / Τηγανητό Χαλούμι (120gr) (No. 7)

• Mexican salsa / Μεξικάνικη σάλτσα

(No. 1, 6, 7, 10, 12)

€6.90

Chicken Quesadilla

(No. 1, 7, 10)

‘‘Italian’’ Burger

(250gr) (No. 1, 3, 6, 7, 10, 12)

‘‘Mexican’’ Burger

(250gr) (No. 1, 3, 6, 7, 10, 12)

(No. 1, 3, 6, 7, 10, 12)

€16.90

Pulled Pork Burger

(slow cooked in BBQ sauce for 11 hours) (No. 1, 3, 4, 6, 10, 12)

€12.50

(750gr) (No. 1, 3, 6, 7, 10, 12)

• Caramelized onions / Καραμελωμένα κρεμμύδια

Chicken Tortilla Wrap

(No. 1, 3, 7, 10)

Schnitzel of Pork Fillets

€16.90

(250gr) (No. 1, 7, 10, 12)

Seasonal vegetables / steak potatoes / creamy mustard sauce
Λαχανικά εποχής / πατάτες τηγανητές / σος μουστάρδας

Hand Crafted Beer Pork Kotsi

€18.90

(shank of pork, 1200gr) (No. 1, 7, 9, 10, 12)

Side salad / potato wedges / creamy mustard sauce
Σαλάτα / πατάτες ‘‘wedges’’ / σος μουστάρδας

Commandaria Lamb Kotsi

€18.40

(shank of lamb, 500gr) (No. 1, 7, 9, 10, 12)

Mashed potatoes / side salad / creamy mustard sauce
Πουρέ πατάτας / σαλάτα / σος μουστάρδας

German Sausage Platter

€16.90

German sausages / selection of mustards / mashed potatoes / Greek pita /
caramelized onions / gherkins
Γερμανικά λουκάνικα / διάφορες μουστάρδες / πουρέ πατάτας / Ελληνική
πίτα / καραμελωμένα κρεμμύδια / αγγουράκι τουρσί

Chicken Tenders

€15.90

€29.90

(6pcs 13/ 15) (No. 2, 7)

€25.50

Mexican rice / seasonal vegetables
Μεξικάνικο ρύζι / λαχανικά εποχής

Salmon Fillet

(300gr) (No. 4, 7)

€23.90

Mexican rice / seasonal vegetables / maple syrup sauce
Μεξικάνικο ρύζι / λαχανικά εποχής / σάλτσα από σιρόπι σφενδάμου

Mexican Fajitas Selection / Μεξικάνικα Φαχίτας
• Vegetable Fajitas / Φαχίτας με Λαχανικά (No. 1)
• Chicken Fajitas / Φαχίτας με Κοτόπουλο (300gr) (No. 1)
• Beef Fajitas / Φαχίτας με Βοδινό (250gr) (No. 1)

€1.50
€1.90
€2.90
€2.60
€1.60
€1.80
€1.50

€14.90

Steak potatoes / honey mustard sauce / sour cream / side salad
Πατάτες τηγανητές / σος μουστάρδας με μέλι / ξινή κρέμα / σαλάτα

King Prawns

Three 100% U.S.D.A. minced beef patties / bacon / fried onion rings / cheddar
cheese / mozzarella / tomato / lettuce / gherkins /
special Draught burger sauce / potato wedges
Tριπλό μπιφτέκι από 100% βοδινό κιμά τύπου U.S.D.A. / μπέικον / τηγανητές
ροδέλες κρεμμυδιών / τσένταρ / μοτσαρέλα / ντομάτα / μαρούλι / αγγουράκι
ξιδάτο / ‘‘Draught’’ σος / πατάτες ‘‘wedges’’
*FINISH OFF THE ‘‘CHALLENGER’’ BY YOURSELF AND WIN A PINT OF DRAUGHT
ESTRELLA BEER
*ΦΑΕ ΟΛΟ ΤΟ ‘‘CHALLENGER’’ ΜΟΝΟΣ ΣΟΥ ΚΑΙ ΚΕΡΔΙΣΕ ΜΙΑ ΒΑΡΕΛΙΣΙΑ ΜΠΙΡΑ
ESTRELLA (1 PINT)

Add to your Burger / Προσθέστε στο Μπέργκερ σας

€18.75

Seasonal vegetables / steak potatoes / BBQ sauce
Λαχανικά εποχής / πατάτες τηγανητές / σάλτσα μπάρμπεκιου

(250gr) (No. 1, 3, 7, 10, 12)

Homemade coleslaw salad / BBQ sauce / potato wedges
Σπιτική σαλάτα ‘‘coleslaw’’ / σος μπάρμπεκιου / πατάτες ‘‘wedges’’

The ‘‘Challenger’’ Ultimate Burger

BBQ Baby Back Ribs

(700gr) (No. 1, 4, 6, 7, 10, 12)

(300gr) (No. 1, 7, 10)

Red peppers / oyster mushrooms / yogurt dressing / quinoa salad
Κόκκινες πιπεριές / μανιτάρια / σος γιαουρτιού / σαλάτα κινόα

• Fried Egg / Τηγανητό αυγό (No. 3)

€9.50

€15.90

Cheese dip / guacamole / salsa fresca / potato wedges
Σος τυριού / γουακαμόλε / σάλτσα ντομάτας / πατάτες ‘‘wedges’’

• Blue Cheese / Τυρί ‘‘Blue Cheese’’ (60 gr) (No. 7)

€7.45

€15.90

Oyster mushrooms / bell peppers / mozzarella / tomato / lettuce / garlic mayo
sauce / beetroot & sweet potato chips
Μανιτάρια / κόκκινες πιπεριές / μοτσαρέλλα / ντομάτα / μαρούλι / σος με σκόρδο
& μαγιονέζα / τσιπς παντζαριού & γλυκοπατάτας

• Goat’s Cheese / Κατσικίσιο Τυρί (60gr) (No. 7)

€16.00
€17.90
€22.90

Sour cream / guacamole / lettuce / spring onions / tomatoes / olives /
jalapenos / warm tortillas
Ξινή κρέμα / γουακαμόλε / μαρούλι / φρέσκο κρεμμυδάκι / ντομάτες /
ελιές / πιπεριές χαλαπένιος / ζεστές τορτίγιες

€11.50

Cheese sauce / guacamole / bell peppers / sour cream / steak potatoes / side salad
Σος τυριού / γουακαμόλε / πιπεριές / ξινή κρέμα / πατάτες τηγανητές / σαλάτα

€8.00

Crispy Bacon Chicken Wrap

(No. 1, 3, 7, 10, 12)

Sausages / vegetables / sour cream / tortilla croutons
Λουκάνικα / λαχανικά / ξινή κρέμα / κρουτόν τορτίγιας
Vegetarian Dishes / Πιάτο για Χορτοφάγους

€2.60
€4.60
€1.50
€2.90
€2.60

€14.00

Fried οnion rings / bacon / cheese / tomato / lettuce / gherkins / special
‘‘Draught’’ burger sauce / potato wedges
Τηγανητές ροδέλες κρεμμυδιών / μπέικον / τυρί / ντομάτα / μαρούλι / αγγουράκι
τουρσί / ‘‘Draught’’ σος / πατάτες ‘‘wedges’’

• Cheese & bacon / Τυρί & μπέικον (No. 7)

Tortilla / mozzarella / cheddar cheese / avocado / sour cream
Τορτίγια / μοτσαρέλα / τσένταρ / αβοκάντο / ξινή κρέμα

Pozole con Chorizo

‘‘Draught’’ Burger

(250gr) (No. 1, 3, 6, 7, 10, 12)

• Cheese / Τυρί (No. 7)

Blue cheese dip
Σος τυριού ‘‘blue cheese’’

(No. 1, 3, 7)

€14.00

(Σπεσιαλιτέ)

100% U.S.D.A. minced beef / tomato / lettuce / gherkins / potato wedges
100% βοδινός κιμάς U.S.D.A. / ντομάτα / μαρούλι / αγγουράκι ξιδάτο / πατάτες ‘‘wedges’’

• BBQ sauce / Σάλτσα μπάρμπεκιου (No. 1, 4, 6, 10, 12)

BBQ sauce
Σάλτσα μπάρμπεκιου

Hot Chicken Buffalo Drumsticks

€17.50

Mixed lettuce / dry figs / pomegranate / kataifi pastry / mustard vinaigrette /
mint yoghurt dressing
Ποικιλία μαρουλιών / αποξηραμένα σύκα / ρόδι / κανταΐφι / βινεγκρέτ μουστάρδας / σος γιαουρτιού με δυόσμο

Enrich your salad / Εμπλουτίστε τη σαλάτα σας

Homemade U.S.D.A. Beef Burger

(250gr) (No. 1, 3, 6, 10)

High Protein Turkey Burger

Mixed lettuce / tomato / cucumber / croutons / mango vinaigrette dressing
Ποικιλία μαρουλιών / ντομάτα / αγγουράκι / κρουτόν / βινεγκρέτ μάνγκο

• Sour cream / ξινή κρέμα (No. 7)

Draught BBQ Chicken Wings

€12.90

Mixed lettuce / feta cheese / balsamic vinaigrette
Ποικιλία μαρουλιών / τυρί φέτα / βινεγκρέτ βαλσάμικου

• Guacamole / γουακαμόλε (ντιπ αβοκάντο) (No. 12)

(5pcs) (No. 1, 4, 6, 10, 12)

€14.90

Mixed lettuce / pine nuts / peaches / pears / pomegranate / toasted bread /
cherry vinaigrette dressing
Ποικιλία μαρουλιών / κουκουνάρι / ροδάκινο / αχλάδι / ρόδι / φρυγανισμένο
ψωμί / βινεγκρέτ κεράσι

Draught Halloumi Salad

Pico de Gallo (Mexican salad) / jalapenos
Pico de Gallo (Μεξικάνικη σαλάτα) / πιπεριές χαλεπένιος

€15.50

Mixed lettuce / cucumber / fresh & sundried tomatoes / mushrooms / croutons /
vinaigrette dressing
Ποικιλία μαρουλιών / αγγουράκι / φρέσκες & λιαστές ντομάτες / μανιτάρια /
κρουτόν / βινεγκρέτ βαλσάμικου

(No. 1, 3, 7, 8, 10)
€7.50

Draught’s Signature Dishes

(Μπέργκερ & Τορτίγιες)

Chicken & Parmesan Salad

Bacon / mozzarella / spring onions
Μπέικον / μοτσαρέλα / φρέσκο κρεμμυδάκι

(No. 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12)

Burgers & Wraps

€12.90

Cheese / tomato / honey mustard sauce / steak potatoes / side salad
Τυρί / ντομάτα / σος μουστάρδας με μέλι / πατάτες τηγανητές / σαλάτα
Hot / Καυτερό

Available also for / Διαθέσιμο και σε: Delivery - Take Away

Prices include all Taxes / Οι τιμές περιλαμβάνουν όλους τους φόρους

Grill Corner
(Σχάρα)

Draught’s Mixed Grill
(No. 1, 3, 7, 10, 12)

(Συνοδευτικά)

Side sauces (recommended for grilled dishes) /
39.90
58.00 Συνοδευτικές Σάλτσες (Iδανικές για πιάτα σχάρας)

(For two / Για δύο) €
(For three / Για τρεις) €

Lamb chops / chicken skewers / mini beef steaks & pork fillet / grilled
vegetables / halloumi / grilled mushrooms & tomato / steak potatoes /
potato wedges / side salad / sauces
Αρνίσια παϊδάκια / σουβλάκια κοτόπουλο / φιλετάκια βοδινά & χοιρινά /
λαχανικά σχάρας / χαλούμι / μανιτάρια / ντομάτα / πατάτες τηγανητές &
‘‘wedges’’ / σαλάτα / διάφορες σάλτσες

Quattro Souvlaki

(Beef, Pork, Chicken, Vegetables) (No. 1, 7, 10, 12)

€19.90

Beef Mojito skewer / curry & coconut pork souvlaki / ‘‘Mediterranean’’
chicken souvlaki / vegetable skewer with olive oil & lemon dressing / Greek
pitta / tzatziki / steak potatoes / salad
Βοδινό σουβλάκι ‘‘Mojito’’ / χοιρινό με ελαφριά γεύση κάρυ & άρωμα καρύδας /
κοτόπουλο με μεσογειακά καρυκεύματα / σουβλάκι λαχανικών με λαδολέμονο /
ελληνική πίτα / τζατζίκι / πατάτες τηγανητές / σαλάτα

Grilled Chicken

(250gr) (No. 3)

€15.50

Olive oil & lemon dressing / seasonal vegetables / mashed potatoes
Λαδολέμονο / λαχανικά εποχής / πουρέ πατάτας
*Add mushroom sauce / Προσθέστε σάλτσα μανιταριών

€2.75

(No. 1, 3, 7, 10, 12)

Chicken Souvlaki

(300gr) (No. 1, 7, 10)

€16.50

Greek pita / Mexican rice / steak potatoes / seasonal vegetables / tzatziki /
lemon - olive oil dressing
Ελληνική πίτα / μεξικάνικο ρύζι / πατάτες τηγανητές / λαχανικά εποχής /
τζατζίκι / λαδολέμονο

Half ‘‘Blanche’’ Chicken

(500gr) (No. 12)

€17.20

Boneless half chicken marinated in ‘‘Blanche’’ Beer / olive oil & lemon
dressing / seasonal vegetables / steak potatoes
Μισό κοτόπουλο ψητό μαριναρισμένο με μπύρα ‘‘Blanche’’ / λαδολέμονο /
λαχανικά εποχής / πατάτες τηγανητές

Beef Fillet Steak

(250gr)

• Steak Potatoes / Τηγανητές πατάτες (No. 1)
(Small portion / Μικρή μερίδα)
(Large portion / Μεγάλη μερίδα)
• Potato Wedges / Πατάτες ‘‘wedges’’ (No. 1)
(Small portion / Μικρή μερίδα)
(Large portion / Μεγάλη μερίδα)
• Potato Curlies / Σγουρές τηγανητές πατάτες (No. 1)
(Small portion / Μικρή μερίδα)
(Large portion / Μεγάλη μερίδα)
• Jacket Potato / Πατάτα φούρνου
• Beetroot & Sweet Potato Chips /
Τσιπς παντζαριού & γλυκοπατάτας (No. 1)
• Fried Onion Rings / Τηγανητές ροδέλες κρεμμυδιών (No. 1, 7, 12)
• Coleslaw Salad / Σαλάτα ‘‘Coleslaw’’ (No. 3, 10, 12)
• Side Salad / Μικρή σαλάτα
• Grilled Vegetables / Λαχανικά σχάρας
• Seasonal Vegetables / Λαχανικά εποχής (No. 7)
• Mexican Rice / Μεξικάνικο ρύζι (No. 7)
• Basmati Rice / Ρύζι μπασμάτι (No. 7)

(300gr) (No. 10, 12)

(No. 1, 7, 10)

€29.90

Chicken Nuggets

€16.90
€2.75
€17.25

Lamb Chops

€18.50

Balsamic vinegar / rosemary / seasonal vegetables / steak potatoes
Βαλσάμικο ξύδι / δεντρολίβανο / λαχανικά εποχής / πατάτες τηγανητές
Vegetarian Dishes / Πιάτο για Χορτοφάγους

Hot / Καυτερό

(170gr) (No. 1, 3, 6, 10)

Humus Ravioli

€15.50

Mexican Veggie Wrap

€9.90

Spaghetti al Ragu

€6.50

€6.20

€6.90

€6.50

Minced beef / fresh cream / tomato sauce
Βοδινός κιμάς / φρέσκια κρέμα / σάλτσα ντομάτας

Spaghetti Napolitana

(No. 1)

Tomato sauce
Σάλτσα ντομάτας
Prices include all Taxes / Οι τιμές περιλαμβάνουν όλους τους φόρους

Since 2002

Ravioli filled with humus / roasted vegetable ratatouille / tomatoes sauce /
fresh herbs
Ραβιόλια γεμιστά με χούμους / ψιλοκομμένα λαχανικά φούρνου / σάλτσα ντομάτας /
φρέσκα μυρωδικά

(No. 1, 12)

Peppers / eggplant / zucchini / tomato salsa / guacamole / black beans / sundried
tomato / warm spinach flour tortilla wrap / potato wedges
Τορτίγια από σπανάκι / πιπεριές / μελιτζάνες / κολοκυθάκια / σάλτσα ντομάτας /
γουακαμόλε / μαύρα φασόλια / λιαστές ντομάτες / πατάτες ‘‘wedges’’

Veggie Cheese Burger

(No. 6, 9, 10, 12)

menu

€12.50

Vegetable burger / vegan cheese / lettuce / tomato / gherkins / crispy carrots /
basil flavoured bun / potato wedges
Μπιφτέκι λαχανικών / νηστίσιμο τυρί / μαρούλι / ντομάτα / ξιδάτα αγγουράκια /
καρότα / ψωμάκι με γεύση βασιλικού / πατάτες ‘‘wedges’’

€6.50

Dark Belgium chocolate / vegan biscuits / vegetable cream / pistachio nuts
Μαύρη βελγική σοκολάτα / μπισκότο αλευριού / φυτική κρέμα / φιστίκια Αιγίνης

Steak potatoes / tomato / cucumber
Τηγανητές πατάτες / ντομάτα / αγγουράκι

(No. 1, 7)

€14.50

Ηigh in Protein & Calcium wheat / carrots / zucchini / artichokes /
wild mushrooms / spinach / spring onions / garlic / dry figs / grapes /
pine nuts / must of grape ‘‘Epsima’’
Φάρο (πέρλες σιταριού μεγάλης περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη & ασβέστιο) / καρότο /
κολοκυθάκι / αγκινάρες / άγρια μανιτάρια / σπανάκι / κρεμμυδάκι φρέσκο / σκόρδο /
αποξηραμένα σύκα / σταφύλι / κουκουνάρι / μούστος σταφυλιού

(No. 1, 6, 8)

Steak potatoes / tomato / cucumber
Τηγανητές πατάτες / ντομάτα / αγγουράκι

Kids Burger

Olive oil & lemon dressing / BBQ sauce / seasonal vegetables / steak potatoes
Λαδολέμονο / σάλτσα μπάρμπεκιου / λαχανικά εποχής / πατάτες τηγανητές

(400gr) (No. 10)

€3.10
€4.50
€3.50
€3.50
€1.70
€1.70
€2.00
€1.90

Flour tortilla / chicken / mozzarella / Edam cheese / sweet corn / sour cream
Τορτίγια / κοτόπουλο / μοτσαρέλα / τυρί ενταμ / καλαμπόκι / ξινή κρέμα

(6pcs) (No. 1, 3)

(No. 1, 3, 7, 10, 12)

Pork Chop

€3.10
€5.40
€2.90

Kids Menu
Kids Mexican Pizza

Seasonal vegetables / steak potatoes
Λαχανικά εποχής / πατάτες τηγανητές
*Add mushroom sauce / Προσθέστε σάλτσα μανιταριών

(800gr) (No. 10, 12)

€2.20
€3.70

(Παιδικό Μενού)

Seasonal vegetables / steak potatoes / bearnaise sauce
Λαχανικά εποχής / πατάτες τηγανητές / σάλτσα μπερνέζ

Grilled Pork Fillets

Vegetable Farro

€1.80
€2.90

€15.50

Multi coloured quinoa / tofu / grilled vegetables / tomato / cucumber / baby
spinach / avocado / pine nuts / almond flakes / pomegranate / maple caramelized
walnuts / fresh herbs / lemon oil vinaigrette
Πολύχρωμο κινόα / τόφου / λαχανικά σχάρας / ντομάτα / αγγουράκι / σπανάκι /
αβοκάντο / κουκουνάρι / νιφάδες αμυγδάλου / ρόδι / καραμελώμενα καρύδια /
φρέσκα μυρωδικά / βινεγκρέτ λεμονιού

Doukisa ‘‘Duchess’’ Dessert

€28.50

• Bearnaise sauce / Σάλτσα μπερνέζ (No. 3, 12)
• Pepper sauce / Σάλτσα πιπεριάς (No. 1, 3, 7, 10, 12)
• Wild Mushroom Sauce / Σάλτσα άγριων μανιταριών (No. 1, 3, 7, 10, 12)

Quinoa Tofu Salad

(No. 6, 8, 10)

(No. 1, 8)

Side dishes / Συνοδευτικά Πιάτα

Choice of Sauce / Επιλογή Σάλτσας

Black Angus Rib Eye Steak

€2.75

• Wild mushroom sauce / Σάλτσα άγριων μανιταριών (No. 1, 7, 10, 12)
• Pepper sauce / Σάλτσα πιπεριού (No. 1, 7, 10, 12)
• BBQ sauce / Σάλτσα μπάρμπεκιου (No. 1, 4, 6, 10, 12)
• Creamy mustard sauce / Σος μουστάρδας (No. 1, 7, 10)

Seasonal vegetables / steak potatoes
Λαχανικά εποχής / πατάτες τηγανητές

(300gr) (No. 3, 12)

Vegan &Superfood
Menu

Side Orders

€6.00

Allergens (Αλλεργιογόνες Ουσίες)
1. Gluten / Γλουτένη.
2. Crustaceans and products thereof (prawns, lobster, crab) /
Καρκινοειδή και προϊόντα με βάση τα καρκινοειδή (γαρίδες,
αστακός, κάβουρας).
3. Eggs and products thereof / Αυγά και προϊόντα με βάση τα αυγά.
4. Fish and products thereof / Ψάρια και προϊόντα με βάση τα ψάρια.
5. Peanuts and products thereof / Αραχίδες (αραβικά φιστίκια)
και προϊόντα με βάση τις αραχίδες.
6. Soybeans and products thereof / Σόγια και προϊόντα με βάση τη σόγια.
7. Milk and products thereof (including lactose) / Γάλα και προϊόντα με
βάση το γάλα (συμπεριλαμβανομένης της λακτόζης).
8. Nuts, namely: almonds, hazelnuts, walnuts / Καρποί με κέλυφος, δηλαδή:
αμύγδαλα, φουντούκια, καρύδια.
9. Celery and products thereof / Σέλινο και προϊόντα με βάση το σέλινο.
10. Mustard and products thereof / Σινάπι και προϊόντα με βάση το σινάπι.
11. Sesame seeds and products thereof / Σπόροι σησαμιού και
προϊόντα με βάση τους σπόρους σησαμιού.
12. Sulphur dioxide and sulphites at concentrations of more than
10 mg/kg or 10 mg/liter in terms of the total SO2 which are to be calculated for products
as proposed ready for consumption or as reconstituted according to the instructions of
the manufacturers / Το διοξείδιο του θείου και οι θειώδεις ενώσεις σε συγκεντρώσεις άνω
των 10 mg/kg ή 10 mg/liter εκπεφρασμένα ως SO2 που υπολογίζονται στα προϊόντα που
προσφέρονται έτοιμα για κατανάλωση ή που ανασυστάθηκαν σύμφωνα με τις οδηγίες του
κατασκευαστή.
13. Lupine and products thereof / Λούπινο και προϊόντα με βάση το λούπινο.
14. Mollusks and products thereof / Μαλάκια και προϊόντα με
βάση τα μαλάκια.

Available also for / Διαθέσιμο και σε: Delivery - Take Away

DELIVERY / TAKE AWAY
+357 25 430 820

