Αγορανομικός υπεύθυνος: Χρυσούλα Γαβριά
Οι τιμές είναι τελικές και περιλαμβάνουν όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις | Το κατάστημα υποχρεούται να διαθέτει έντυπα δελτία σε ειδική θήκη δίπλα στην έξοδο για τη διατύπωση οποιασδήποτε διαμαρτυρίας
Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει αν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό | Στις σαλάτες χρησιμοποιούμε έξτρα παρθένο ελαιόλαδο | *Κατεψυγμένο προϊόν

σούπα ημέρας
4,90

Σερβίρεται με τραγανή γαλλική μπαγκέτα

σαλάτες
Σερβίρονται με τραγανή γαλλική μπαγκέτα

8,00

Καίσαρα με iceberg, φρέσκο κοτόπουλο, τραγανό μπέικον, παρμεζάνα
και σως Καίσαρα

6,90

Πράσινη σαλάτα με σπανάκι, τραγανά φύλλα ζύμης, φέτα, ανθότυρο,
καβουρδισμένο σουσάμι και βινεγκρέτ μελιού

τορτίγια
Σερβίρονται με ντιπ γιαουρτιού και πικάντικη σάλτσα ντομάτας

5,40
4,90

Φρέσκο κοτόπουλο, τσένταρ και guacamole
Μανιτάρια σωτέ με τυρί κρέμα και παρμεζάνα (V)

canal specials
Σερβίρονται με σαλάτα coleslaw (λάχανο, καρότο, σάλτσα γιαουρτιού)

και chips πατάτας
5,50

Burger από φρέσκο μοσχαρίσιο κιμά με μαρούλι, burger sause
(μουσταρδα, κέτσαπ, μαγιονέζα) και τυρί έμενταλ

3,90

Hot dog με λάχανο, καρότο, καραμελωμένα κρεμμύδια και σάλτσα
(μουστάρδα, κέτσαπ, μαγιονέζα)

4,00
4,50
4,80

Σπιτικό πεϊνιρλίμε:
- μελιτζάνα, καραμελωμένα κρεμμύδια, μοτσαρέλα, γραβιέρα και σάλτσα
ψητής ντομάτας (V)
- τέσσερα τυριά [παρμεζάνα, μοτσαρέλα, έμενταλ και ροκφόρ] (V)
- Καραμανλίδικο λουκάνικο, τυρί τσένταρ και σάλτσα ψητής ντομάτας

canal club sandwich
Σερβίρονται με σαλάτα coleslaw (λάχανο, καρότο, σάλτσα γιαουρτιού)
και chips πατάτας

8,30
7,90

Μοσχάρι νουά, μουστάρδα μελιού, iceberg, ντομάτα και τυρί έμενταλ
Κοτόπουλο, μπέικον, έμενταλ, αβοκάντο, iceberg, ντομάτα και μαγιονέζα

ανοιχτή αραβική πίτα
Σερβίρονται με σαλάτα coleslaw (λάχανο, καρότο, σάλτσα γιαουρτιού)

7,90

Μοσχάρι νουά, καραμελωμένα κρεμμύδια, μανούρι, τυρί philadephia
και τριμμένη παρμεζάνα

7,90

Μοτσαρέλα, σάλτσα ψητής ντομάτας, προσούτο, πέστο θυμαριού,
τριμμένη παρμεζάνα, ρόκα και κουκουνάρι

για παιδιά

2,50
2,80
3,00
1,00

Chicken nuggets με ντιπ γιαουρτιού, γλυκιά μουστάρδα και κέτσαπ
Πίτσα αραβικής πίτας με σπιτική σάλτσα ντομάτας, έμενταλ και τριμμένη
παρμεζάνα
Τοστ με κίτρινο τυρίκαι chips πατάτας
Τοστ με γαλοπούλα, κίτρινο τυρί και chips πατάτας
Παιδικό club sandwich με ζαμπόν, κίτρινο τυρί, chips πατάτας και μαγιονέζα
Chips πατάτας

4,50

γλυκά

6,20
6,50

Μωσαϊκο | Μους σοκολάτας | Πορτοκαλόπιτα με σαντιγύ
και καβουρδισμένα αμύγδαλα | Μηλόπιτα με καραμέλα
Γιαούρτι με μέλι, σπιτική granola και φρούτα

soup of the day
4,90

Served with crispy French baguette

salads
Served with crispy French baguette
8,00

Caesar with iceberg, fresh chicken, crispy bacon and parmesan

6,90

Spinach salad with crispy dough, feta cheese, baked sesame
and honey vinaigrette

tortilla
Served with yogurt dip and spicy tomato sauce
5,40
4,90

Fresh chicken, cheddar cheese and guacamole
Sauté mushrooms with cream cheese and parmesan (V)

canal specials
Served with coleslaw salad (cabbage, carrot, yogurt sauce)
and potato chips
5,50
3,90
4,00
4,50
4,80

Burger with fresh minced beef and emmental cheese
Hot dog
Home made peinirli (pizza boat) with:
- aubergine, caramelized onions, mozzarella and gruyere cheese (V)
- four cheeses [parmesan, mozzarella, emmental and roqueford ] (V)
- traditional sausage, tomato sauce and cheddar cheese

canal club sandwich
Served with coleslaw salad (cabbage, carrot, yogurt sauce)
and potato chips
8,30
7,90

Roast beef, emmental cheese, honey mustard, iceberg and tomato
Chicken, bacon, emmental, avocado, iceberg, tomato and mayonnaise

We use extra virgin olive oil in our salads | *frozen product

Food Service Manager: Chrysoula Gavria

Served with coleslaw salad (cabbage, carrot, yogurt sauce)
7,90
7,90

Roast beef, caramelized onions and white cheese
Mozzarella, prosciutto and roasted tomato sauce

for kids
6,20
6,50
2,50
2,80
3,00
1,00

Chicken nuggets with yogurt dip, sweet mustard and ketchup
Flatbread pizza with homemade tomato sauce and emmental cheese
Toasted sandwich with yellow cheese and potato chips
Toasted sandwich with turkey, yellow cheese and potato chips
Kids club sandwich with ham, yellow cheese, mayonnaise and potato chips
Potato chips

4,50

desserts
chocolate fudge | chocolate mousse | orange pie with whipped cream
and baked almonds | apple pie with almonds | yogurt with honey,
house granola and fruits

