Greek Delicatessen
You can choose between pita bread, Cypriot Pita (+

) or Bread (+

Beverages

)

51 GYROS PORK

3.00

Pork, tzatziki, French fries, tomato, onion
/Χοιρινό κρέας, τζατζίκι, πατάτες, ντομάτα, κρεμμύδι

52 GYROS CHICKEN

3.00

Chicken, tzatziki, French fries, tomato, onion
/Κοτόπουλο, τζατζίκι, πατάτες, ντομάτα, κρεμμύδι

53 PORK SOUVLAKI

3.00
3.00

Chicken souvlaki, tzatziki, French fries, tomato, onion
/Κοτόπουλο σουβλάκι, τζατζίκι, πατάτες, ντομάτα, κρεμμύδι

55 KEBAB

3.00

Kebab, tzatziki, French fries, tomato, onion
/Κεμπάπ, τζατζίκι, πατάτες, ντομάτα, κρεμμύδι

Greek Portions
56 GYROS PORK

7.50
8.00

MYTHOS
ALFA
HEINEKEN
AMSTEL

Beers Draught
MYTHOS

PEACH

KOPPARBERG

2.00

KETCHUP
OIL

2.00

MAYONNAISE

2.00

MUSTARD
/ΜΟΥΣΤΑΡΔΑ

/ΜΗΛΟ

2.00

PEAR

2.00

BANANA
/ΜΠΑΝΑΝΑ

AMITA MOTION
FRESH ORANGE

2.00
2.50

3.00

4.50

Extras

/ΜΑΓΙΟΝΕΖΑ

/ΡΟΔΑΚΙΝΟ

2.50
2.50
2.50
2.50

Cider Draught

/ΛΑΔΙ

/ΑΧΛΑΔΙ

4 pcs. pork souvlaki, tzatziki, French fries, tomato, onion, pita bread
/4 τμχ. χοιρινό σουβλάκι, τζατζίκι, πατάτες, ντομάτα, κρεμμύδι, πίτα

59 CHICKEN SOUVLAKI

ORANGE

2.00

Juices

APPLE

7.50

2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
3.50
1.00

/ΑΝΑΝΑΣ

7.50

2.50
2.50
2.50

7UP
SODA
GINGER ALE
BITTER LEMON
RED BULL
WATER 500ml

PINEAPPLE

Chicken, tzatziki, French fries, tomato, onion, pita bread
/Κοτόπουλο, τζατζίκι, πατάτες, ντομάτα, κρεμμύδι, πίτα

58 PORK SOUVLAKI

VAP ORANGEADE

/ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ

Pork, tzatziki, French fries, tomato, onion, pita bread
/Χοιρινό κρέας, τζατζίκι, πατάτες, ντομάτα, κρεμμύδι, πίτα

57 GYROS CHICKEN

/ΒΑΠ ΛΕΜΟΝΑΔΑ
/ΒΑΠ ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ

Pork souvlaki, tzatziki, French fries, tomato, onion
/Χοιρινό σουβλάκι, τζατζίκι, πατάτες, ντομάτα, κρεμμύδι

54 CHICKEN SOUVLAKI

COCA COLA
COCA COLA LIGHT
VAP LEMONADE

Beers 330 ml

TZATZIKI
COCKTAIL SAUCE
SWEET CHILI
VINEGAR

0.50
0.50
0.50

1.00
1.00
1.00
1.00

/ΞΥΔΙ

/ΦΡΕΣΚΟΣ ΧΥΜΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ

4 pcs. chicken souvlaki, tzatziki, French fries, tomato, onion, pita bread
/4 τμχ. κοτόπουλο σουβλάκι, τζατζίκι, πατάτες, ντομάτα, κρεμμύδι, πίτα

60 BEEF BURGER

Order

0.50

7.50

!
p
p
a
t
u
witho

Open 10.00-02.00
Free Delivery
in Kolymbia

2 pcs. beef burger, tzatziki, French fries, tomato, onion, pita bread
/2 τμχ. μοσχαρίσιο μπιφτέκι, τζατζίκι, πατάτες, ντομάτα, κρεμμύδι, πίτα

61 CHICKEN BURGER

7.50
Easy Access

2 pcs. chicken burger, tzatziki, French fries, tomato, onion, pita bread
/ 2 τμχ. κοτόπουλο μπιφτέκι, τζατζίκι, πατάτες, ντομάτα, κρεμμύδι, πίτα

62 CHICKEN FILLET

7.50

Chicken ﬁllet, tzatziki, potatoes, tomato, onion, pita bread
/Κοτόπουλο φιλέτο, τζατζίκι, πατάτες, ντομάτα, κρεμμύδι, πίτα

63 KEBAB

7.50

2 kebab, tzatziki, potatoes, tomato, onion, pita bread
/2 κεμπάπ, τζατζίκι, πατάτες, ντομάτα, κρεμμύδι, πίτα

64 SAUSAGE

6.50

1 sausage, potatoes, mustard, ketchup, mayonnaise
/1 λουκάνικο, πατάτες, μουστάρδα, κέτσαπ, μαγιονέζα

65 MIX GRILL

18.00

1 pork skewer, 1 chicken skew, 1 round sausage, 1 sausage,
2 pitta bread, tomato, onion, tzatziki, potatoes
/1 σουβλάκι χοιρινό, 1 σουβλάκι κοτόπουλο, μιξ γύρο, 1 λουκάνικο,
2 πίτες, ντομάτα, κρεμμύδι, τζατζίκι, πατάτες

Don’t forget the kids
66
67
68
69
70

CHICKEN NUGGETS WITH FRENCH FRIES

/Κοτομπουκιές με πατάτες τηγανιτές

CHICKEN WINGS WITH FRENCH FRIES

/Φτερούγες κοτόπουλο με πατάτες τηγανιτές

FISH FINGERS WITH FRENCH FRIES

/Ψαρομπουκιές με πατάτες τηγανιτές

ONION RINGS WITH FRENCH FRIES

/Onion rings με πατάτες τηγανιτές

PIZZA

/Πίτσα παιδική

4.00
4.50
4.50
4.00
5.50

www.nandosbbq.com
22410 56561
info@nandosbbq.com

Eat | Drink | Repeat

22410 56561

Breakfast
01 NANDO's BREΑKFAST

Salads
8.50

24 CAESAR’S SALAD

8.00

2 eggs, 2 slices of bacon, mushroom, baked tomato, 1 sausage,
beans, 2 slices of toast, jam, butter
/2 αυγά, 2 φέτες μπέικον, μανιτάρια, ντομάτα ψητή, 1 λουκάνικο,
φασόλια, 2 φέτες τοστ, μαρμελάδα, βούτυρο

03 VEGETERIAN BREAKFAST

/Αυγά
/Αυγά

8.00

6.50

27 NANDO's SALAD

8.00

Lettuce, tomato, onion, corn, tuna, oil, balsamic cream
/Μαρούλι, ντομάτα, κρεμμύδι, καλαμπόκι, τόνος, λάδι, κρέμα βαλσάμικο

Iceberg, pineapple, tomato, onion, cheese, ham, corn, egg, dressing
/Iceberg, ανανάς, ντομάτα, κρεμμύδι, τυρί, ζαμπόν, καλαμπόκι, αυγό,
ντρέσινγκ

4.50

4.50

/Ομελέτα
07 Stuﬀed omelet with cold cuts or vegetables

6.00

/Ομελέτα γεμιστή με αλλαντικά ή λαχανικά
08 Special omelet with French fries

7.00
6.00

2 slices of toast, jam, honey, butter, coﬀee or tea, orange juice
/2 φέτες τοστ, μαρμελάδα, μέλι, βούτυρο, καφέ ή τσάι, χυμό πορτοκάλι

10 BREAKFAST BAGUETTE

29 TZATZIKI
/Τζατζίκι
/Ελιές

31 PITA BREAD
/Πίτα

32 FRENCH FRIES
/Πατάτες τηγανιτές

6.50

2 eggs, sausage, 2 slices of bacon, mushroom
/2 αυγά, λουκάνικο, 2 φέτες μπέικον, μανιτάρια

11 TOAST

/Φέτα

30 OLIVES

/Ομελέτα με τηγανητές πατάτες
09 CONTINENTAL BREAKFAST

28 FETA CHEESE

33 SPECIAL POTATOES
/Πατάτες σπέσιαλ

34 HUMMUS

2.50

13 Cheese, ham, lettuce, tomato

2.50
3.00
2.50
2.00

/Τυρί, ζαμπόν, μαρούλι, ντομάτα

14 Cheese, turkey, lettuce, tomato
/Τυρί, γαλοπούλα, μαρούλι, ντομάτα

15 Cheese, salami, lettuce, tomato
/Τυρί, σαλάμι, μαρούλι, ντομάτα

16 Halumi, turkey, tomato, peppers
/Χαλούμι, γαλοπούλα, ντομάτα, πιπεριές

17 Tomato, feta cheese, olives, oregano, olive oil
/Χαλούμι, ντομάτα, πιπεριές

18 Mozzarella, tomato, basil pesto
/Μοτσαρέλα, ντομάτα, πέστο βασιλικού

19 Tuna, corn, mayonnaise
/Τόνος, καλαμπόκι, μαγιονέζα

20 Hotdog, onion, ketchup, mustard
/Χοτ ντογκ, κρεμμύδι, κέτσαπ, μουστάρδα

21 Chicken ﬁllet, corn, chicken sauce, lettuce
/Φιλέτο κοτόπουλο, καλαμπόκι, σως κοτόπουλο, μαρούλι

22 Chicken ﬁllet, boiled egg, lettuce, chicken sauce
/Φιλέτο κοτόπουλο, αυγό βραστό, μαρούλι, σως κοτόπουλο

5.50

Beef burger, cheese, bacon, tomato, lettuce, egg, onion, pink sauce
/Μοσχαρίσιο μπιφτέκι, τυρί, μπέικον, ντομάτα, μαρούλι, αυγό,
κρεμμύδι, ροζ σως

43 TEXAS

5.50

Beef burger, cheese, bacon, tomato, lettuce, peppers, texas sauce
/Μοσχαρίσιο μπιφτέκι, τυρί, μπέικον, ντομάτα, μαρούλι,
πιπεριές τρικολόρε, τέξας σως

44 BBQ

4.50
6.50

Beef burger, halumi, lettuce, tomato, peppers, bacon, onion, tomato sauce
/Μοσχαρίσιο μπιφτέκι, χαλούμι, μαρούλι, ντομάτα, πιπεριές τρικολόρε,
μπέικον, κρεμμύδι, ντομάτα σως

46 CHICKEN
Chicken burger, tomato, lettuce, pink sauce
/Κοτόπουλο μπιφτέκι, ντομάτα, μαρούλι, ροζ σως
47 HAWAII
Beef burger, cheese, tomato, lettuce, onion, pineapple, pinksauce
/Μοσχαρίσιο μπιφτέκι, τυρί, ντομάτα, μαρούλι, κρεμμύδι, ανανάς, ροζ σως

6.50
5.50

3.00
4.50
3.00

Special Tortilla

6.00

48 TORTILLA ESPANOLA

Pizza
3.50
3.50
4.00
4.00
4.50
4.50
4.50
2.50
4.00
4.50

42 SPECIAL

/Χούμους

eggs, sausage, beans, French fries
/Αυγά, λουκάνικο, φασόλια, πατάτες τηγανιτές

Baguette

/Μοσχαρίσιο μπιφτέκι, τυρί, ντομάτα, μαρούλι, ροζ σως

45 NANDO's

Ham, cheese
/Ζαμπόν τυρί

12 CHILDREN BREAKFAST

4.50

Beef burger, cheese, tomato, lettuce, bbq sauce
/Μοσχαρίσιο μπιφτέκι, τυρί, ντομάτα, μαρούλι, bbq σως

Appetizers

5.50

στραπατσάδα με 2 φέτες τοστ και 2 φέτες μπέικον

06 Omelets

6.00

26 TUNA SALAD

στραπατσάδα με 2 φέτες τοστ

05 Scrabble egg with 2 slices of toast and 2 slices of bacon

6.50

Iceberg, cherry tomatoes, corn, bacon, croton, chicken, parmesan, dressing
/Iceberg, ντοματίνια, καλαμπόκι, μπέικον, κρουτόν, κοτόπουλο, παρμεζάνα,
ντρέσινγκ

25 GREEN SALAD

41 CLASSIC

Beef burger, cheese, tomato, lettuce, pink sauce

Rocket, lettuce, cherry tomatoes, walnuts, parmesan, balsamic cream
/Ρόκα, μαρούλι, ντοματίνια, καρύδια, παρμεζάνα και κρέμα μπαλσάμικο

2 eggs, mushroom, baked tomato, hash browns, beans,
onion rings, baked peppers, 2 slices of toast, jam, butter
/2 αυγά, μανιτάρια, ντομάτα ψητή, πατάτα, φασόλια,onion rings,
πιπεριές ψητές, 2 φέτες τοστ, μαρμελάδα, βούτυρο

04 Scrabble egg with 2 slices toast

6.00

Tomato, cucumber, peppers, onion, olives, feta cheese, oregano, olive oil
/Ντομάτα, αγγούρι, πιπέρια, κρεμμύδι, ελιές, φέτα, ρίγανη, λάδι

2 eggs, 2 slices of bacon, mushroom, baked tomato, 1 sausage,
hash browns, black pudding, beans, 2 slices of toast, jam, butter,
coﬀee or tea, orange juice
/ 2 αυγά, 2 φέτες μπέικον, μανιτάρια, ντομάτα ψητή, 1 λουκάνικο,
πατάτα, black pudding, φασόλια, 2 φέτες τοστ, μαρμελάδα, βούτυρο,
καφέ ή τσάι, χυμό πορτοκάλι

02 ENGLISH BREAKFAST

23 GREEK SALAD

Burgers

35

MARGARITA

Egg, potatoes, onion, parsley
/Aυγό, πατάτες, κρεμμύδι, μαϊντανός

6.50

Tomato sauce, cheese
/Σάλτσα ντομάτας, τυρί

36

SPECIAL

8.00

Tomato sauce, cheese, ham, peppers, mushroom, bacon
/Σάλτσα ντομάτας, τυρί, ζαμπόν, πιπεριά, μανιτάρια, μπέικον

37

CHICKEN

8.00

Tomato sauce, cheese, chicken, bacon, corn, pineapple, bbq sauce
/Σάλτσα ντομάτας, τυρί, κοτόπουλο, μπέικον, καλαμπόκι, ανανά, bbς σως

38

PEPERONE

7.50

Tomato sauce, cheese, peperone
/Σάλτσα ντομάτας, τυρί, πεπερόνε

39

TUNA

7.00

Tomato sauce, cheese, tuna, onion
/Σάλτσα ντομάτας, τυρί, τόνο, κρεμμύδι

40

VEGETARIAN
Tomato sauce, cheese, peppers, corn, mushroom, tomato
/Σάλτσα ντομάτας, τυρί, πιπεριά, καλαμπόκι, μανιτάρια, ντομάτα

7.00

Club Sandwich
49 CLUB SANDWICH

5.00

Cheese, ham, tomato, lettuce, mayonnaise, bacon, French fries
/Τυρί, ζαμπόν, ντομάτα, μαρούλι, μαγιονέζα, μπέικον, πατάτες τηγανιτές

50 CLUB SANDWICH WITH CHICKEN
Cheese, ham, chicken, tomato, lettuce, mayonnaise, French fries
/Τυρί, ζαμπόν, κοτόπουλο, ντομάτα, μαρούλι, μαγιονέζα,
πατάτες τηγανιτές

6.00

