παιδικό μενού
Μίνι παναρισμένα φιλετάκια
κοτόπουλο με ζεστό
καλαμπόκι και σαλάτα
(λάχανο-καρότο)

Mini Breaded chicken fillet
with warm corn and salad
(cabbage - carrot)

Fish and chips
(χειροποίητες τραγανές
μπουκίτσες μπακαλιάρου με
τηγανιτές πατάτες και dip
μουστάρδα-μαγιονέζα)

Fish and chips
(handmade crunchy bites of
cod fish with French fries and
dip mustard-mayonnaise)

Spaghetti ή Πεννες
(Napolitano ή Bolognese)

Spaghetti or Penne
(Napolitana or Bolognese)

Τοστ με τυρί Emmental,
γαλοπούλα, πατάτες smiley
και χειροποίητη ketchup

Toast with Emmental Cheese,
turkey, smiley potatoes and
handmade ketchup

Choco Brownie με smarties

Choco Brownie with smarties

Όλα τα πιάτα παρασκευάζονται
την στιγμή της παραγγελίας και
χρησιμοποιούμε αποκλειστικά
Ελαιόλαδο.
Δεν χρησιμοποιείται αλάτι ή άλλου
τύπου καρυκεύματα

All dishes are prepared at the time of
order and we use exclusively Olive Oil.
Any salt or other spices are not used
for the preparation of the dishes

children’s menu

Σύμφωνα με την ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία (EK 1169/2011) τα συστατικά που δύναται να
προκαλέσουν αλλεργίες είναι τα ακόλουθα:
1. Σιτηρά που περιέχουν γλουτένη (δηλαδή σιτάρι, κριθάρι, βρώμη, σίκαλη κτλ.) και προϊόντα
που έχουν ως βάση τα σιτηρά αυτά.
2. Αυγά και προϊόντα με βάση τα αυγά
3. Ψάρια και προϊόντα με βάση τα ψάρια
4. Αραχίδες (αράπικα φιστίκια) και προϊόντα τους
5. Σόγια και προϊόντα της
6. Γάλα και γαλακτοκομικά συμπεριλαμβανομένης της λακτόζης
7. Ξηροί καρποί με κέλυφος (όπως αμύγδαλα, καρύδια, πέκαν, φιστίκια, κ.α.) και προϊόντα τους
8. Σέλινο και προϊόντα προερχόμενα από σέλινο
9. Μουστάρδα και προϊόντα προερχόμενα από αυτή (σινάπι)
10. Σουσάμι και προϊόντα προερχόμενα από σησάμι
11. Διοξείδιο του θείου και θειώδεις ενώσεις
12. Οστρακοειδή και προϊόντα με βάση τα οστρακοειδή (καρκινοειδή)
13. Λούπινο (οσπριοειδές φυτό) και προϊόντα του
14. Μαλάκια (χταπόδι, καλαμάρι, κ.α.) και προϊόντα τους
Στις τιμές συμπεριλαμβάνονται όλες οι νόμιμες επιβαρύνσεις

Annex II outlines the 14 allergens (and products thereof) that can cause allergic symptoms:
1. Cereals containing gluten, namely: wheat (such as spelt and khorasan wheat), rye, barley, oats.
2. Eggs and Egg products
3. Fish
4. Peanuts
5. Soybeans
6. Milk (including lactose)
7. Nuts; namely almonds, hazelnuts, walnuts, cashews, pecan nuts, Brazil nuts, pistachio nuts,
macadamia (or Queensland) nuts
8. Celery (including celeriac)
9. Mustard
10. Sesame
11. Sulphur dioxide/sulphites, where added and at a level above 10mg/kg or 10mg/L in the
finished product. This can be used as a preservative in dried fruit
12. Crustaceans for example prawns, crabs, lobster, crayfish
13. Lupin, which includes lupin seeds and flour and can be found in types of bread, pastries and
pasta
14. Molluscs like, mussels, whelks, oysters, snails and squid
All prices include VAT

