
www.mpesstopshto.gr
καθημερινες & μοναδικες προςφορες μονο εδώ

για online παραγγελίες



 
 

Ceasar’s
Salad

πατάτες 
Πατάτες Tηγανητές Kλασικές 2,00€
Πατάτες Rustic Twist 2,80€
Πατάτες Criss-Cuts 2,60€

προσθέστε έξτρα στις πατάτες:

παρμεΖανα +0,50 €
BACON ςε κΥΒακια +0,50 €

CHEDDAR SAUCE +0,60 €
BLUE CHEESE SAUCE +0,50 €
SWEET CHILLI SAUCE +0,50 €

παΤαΤες: EXTRA

ςαλάτες 
Ceasar’s 5,50€
(Σαλάτα με μαρούλι, iceberg, lolo rosso, κοτόπουλο, κρουτόν, καλαμπόκι,  
παρμεζάνα, sauce Ceasar's).

Chef 5,50€
(Σαλάτα με μαρούλι, αυγό, ζαμπόν, κασέρι, ντομάτα, αγγούρι, sauce Chef).

Ρόκα-Μαρούλι-Παρμεζάνα 4,50€
(Σαλάτα με μαρούλι, ρόκα, παρμεζάνα, ντοματίνια, βαλσάμικο, ελαιόλαδο).

Mπές στο Ψητό 5,50€
(Σαλάτα με ρόκα, iceberg, μανούρι, κοτόπουλο, παρμεζάνα, μέλι, βαλσάμικο,  
ελαιόλαδο).

Χωριάτικη 5,50€ 
Αγγουροντομάτα 3,50€
Μαρούλι 3,20€

Όλες οι σαλάτες συνοδεύονται από ψωμάκι



 
 

ορεκτικά 
Ψωμάκι Πανίνι 0,40€

Πίτα 0,30€

ΒΒQ Chicken Wings 4,50€
(9 τμχ. Παναρισμένες φτερούγες κοτόπουλο μαριναρισμένο σε sauce bbq. 
Συνοδεύoνται από whiskey sauce). 

Crispy Hot Chicken Wings 4,50€
(8 τμχ. Τραγανές παναρισμένες φτερούγες κοτόπουλο.  
Συνοδεύoνται από bbq sauce). 

Mix Chicken Wings 4,50€
(5 τμχ. ΒΒQ Chicken Wings & 4 τμχ. Crispy Hot Chicken Wings.  
Συνοδεύoνται από bbq sauce). 

Onion Rings 3,80€
(10 τμχ. Παναρισμένες ροδέλες κρεμμυδιού. Συνοδεύoνται από sweet chilli sauce).  

Spring Rolls Λαχανικών 3,80€
(4 τμχ. Συνοδεύoνται από sweet ’n sour sauce). 

Φαλάφελ 3,50€
(7 τμχ. Συνοδεύoνται από sauce γιαουρτιού).  

Cheese Pillows Original 4,20€
(8 τμχ. Μίνι πιτάκια με γέμιση γκούντα και επικάλυψη τραγανής ζύμης. 
Συνοδεύoνται από blue cheese sauce).  

Mozzarella Sticks 4,20€ 
(6 τμχ. Παναρισμένα μπαστουνάκια μοτσαρέλας. Συνοδεύoνται από bbq sauce). 

Chilli and Cheese Nuggets 4,20€
(8 τμχ. Μπουκίτσες πανέ από μείγμα λιωμένου τυριού και πιπεριάς σε τραγανή  
επικάλυψη. Συνοδεύoνται από sweet ’n sour sauce).

Mix Ορεκτικών 4,50€
(2 τμχ. Chilli 'n Cheese Nuggets, 2 τμχ. Mozzarella Sticks, 2 τμχ. Onion Rings,  
2 τμχ. Cheese Pillows Original. Συνοδεύονται από bbq sauce).



 
 

παΤαΤες RUSTIC TWIST ανΤι Για κΛαςικες +0,50 €

παΤαΤες RUSTIC TWIST ανΤι Για κΛαςικες +0,50 €
EXTRA CHEDDAR ή BACON, αΥΓο ή καραμεΛώμενα κρεμμΥδια +0,50 €

EXTRA ONION RINGS +0,60 €
EXTRA μανιΤαρια ή MOZZARELLA 0,80 € 

*Κατεψυγμένο προϊόν

Club 
Sandwich 

Club 
Chicken

Club Sandwich  5,50€
(Ψωμάκι τόστ, μαγιονέζα ή Philadelphia, γκούντα, ζαμπόν, γαλοπούλα, ντομάτα, 
bacon, lolo rosso, μαρούλι και πατάτες).

Club Μπριζολάκι 5,50€
(2 πίτες, κοπανιστή, μπριζολάκι, μαρούλι, ντομάτα, σως γιαουρτιού, πατάτες).

Chicken Club 5,50€
(2 πίτες, σως μουστάρδας, κοτόπουλο στήθος ή μπούτι, κηπουρού, μαρούλι,  
ντομάτα, πατάτες).

Club Σνίτσελ Κοτόπουλο 5,50€
(2 πίτες, σνίτσελ κοτόπουλο*, μαρούλι, ντομάτα, σως μουστάρδας, πατάτες).

Club Μπιφτέκι 5,50€
(2 πίτες, μπιφτέκι Monster*, μαγιονέζα, ντομάτα, μαρούλι, κέτσαπ, μουστάρδα,  
πατάτες).

Club Μπιφτέκι Γεμιστό 3 τυριών 5,50€
(2 πίτες, μπιφτέκι γεμιστό*, Philadelphia άνιθο, ντομάτα, μαρούλι, μουστάρδα,  
πατάτες).

Club Λουκάνικο 5,50€
(2 πίτες, λουκάνικο χωριάτικο ή γερμανικό, sauce Andalouse, μαρούλι, ντομάτα,  
κρεμμύδι, πατάτες).

Όλα τα CLUB συνοδεύονται από κέτσαπ ή μουστάρδα ή μαγιoνέζα

CLUB



 
 

παΤαΤες RUSTIC TWIST ανΤι Για κΛαςικες +0,50 €
EXTRA CHEDDAR ή BACON, αΥΓο ή καραμεΛώμενα κρεμμΥδια +0,50 €

EXTRA ONION RINGS +0,60 €
EXTRA μανιΤαρια ή MOZZARELLA 0,80 € 

*Κατεψυγμένο προϊόν

MONSTER: EXTRA

Monster 
Burger

μοnster 
μπριζολάκι

Monster Burger 5,50€
(Μπιφτέκι* 300gr!!!, με ντομάτα, μαρούλι, aγγουρομαγιονέζα, κέτσαπ, μουστάρδα, 
μέσα σε φρέσκο ψωμάκι και πατάτες).

Monster Chicken 5,50€
(Κοτόπουλο στήθος ή μπούτι, ντομάτα, μαρούλι, σως μουστάρδας, κέτσαπ,  
μουστάρδα, μέσα σε φρέσκο ψωμάκι και πατάτες).

Monster Σνίτσελ 5,50€
(Σνίτσελ κοτόπουλο*, ντομάτα, μαρούλι, σως μουστάρδας, κέτσαπ, μουστάρδα,  
μέσα σε φρέσκο ψωμάκι και πατάτες).

Monster Μπιφτέκι Γεμιστό 3 τυριών  5,50€
(Ψωμάκι, γεμιστό μπιφτέκι* 3 τυριών, μαρούλι, ντομάτα, σως γιαουρτιού, κέτσαπ, 
μουστάρδα και πατάτες).

Monster Μπριζολάκι 5,50€
(Μπριζολάκι, ντομάτα, μαρούλι, κοπανιστή, μουστάρδα, μέσα σε φρέσκο ψωμάκι και 
πατάτες).

Monster Λουκάνικο 5,50€
(Λουκάνικο χωριάτικο ή γερμανικό, sauce Andalouse, ντομάτα, μαρούλι, κρεμμύδι, 
πατάτες, μέσα σε φρέσκο ψωμάκι).

Όλα τα μονSTER συνοδεύονται από κέτσαπ ή μουστάρδα ή μαγιoνέζα

MONSTER



 
 

Egg 
Burger

Black 
Burger

προςθεςΤε παΤαΤες κΛαςικες διπΛα ςΤο BURGER +0,80 €

προςθεςΤε παΤαΤες RUSTIC TWIST διπΛα ςΤο BURGER +1,20 €

BACON, CHEDDAR, ή καραμεΛώμενα κρεμμΥδια +0,30 €

ονιον RINGS +0,40 €

AYΓο ή μανιΤαρια +0,50 €
BURGERS: EXTRA

*Κατεψυγμένο προϊόν

Hamburger  2,40€
(Ψωμάκι, μπιφτέκι* 130gr, μαγιονέζα, κέτσαπ, μουστάρδα). 

Cheeseburger 2,80€
(Ψωμάκι, μπιφτέκι* 130gr, μαρούλι, ντομάτα, αγγουρομαγιονέζα, κέτσαπ, 
μουστάρδα, cheddar).

Real Burger 4,20€
(Ψωμάκι brioche, ζουμερό μπιφτέκι* 200gr, Philadelphia άνιθο,  
κρεμμύδι, ντομάτα, iceberg, κέτσαπ, μουστάρδα).

Beef Burger 4,20€
(Ψωμάκι brioche, μπιφτέκι* 100% μοσχαρίσιο 180gr, iceberg,  
ντομάτα, κρεμμύδι, μαγιονέζα).

Mushroom Burger 4,00€
(Ψωμάκι brioche, μπιφτέκι* 130gr, μανιτάρια, lolo rosso, μαγιονέζα  
ντομάτα, cheddar, τσιγαρισμένο κρεμμύδι, bacon, ρίγανη).

Egg Burger 4,30€
(Ψωμάκι brioche, μπιφτέκι* 130gr, lolo rosso, μαγιονέζα, ντομάτα, 
cheddar, bacon, αυγό, παρμεζάνα, πιπέρι).

Rock Burger 3,40€
(Ψωμάκι κλασικό, μπιφτέκι* 130gr, ρόκα, μανούρι, ντομάτα,  
κρεμμύδι, παρμεζάνα, βαλσάμικο).

Black Burger 4,80€
(Ψωμάκι ολικής, μπιφτέκι μοσχαρίσιο* 100% 180gr, μπέικον, 
lolo rosso, σως γιαουρτιού, ντομάτα, κρεμμύδι, παρμεζάνα).

BBQ Burger 4,80€
(Ψωμάκι κλασικό, μπιφτέκι* 200gr, iceberg, cheddar, bacon, ντομάτα,  
καραμελωμένο κρεμμύδι, σως bbq).

New York 4,60€
(Κλασικό ψωμάκι, μπιφτέκι μοσχαρίσιο* 100% 180gr, iceberg, cheddar,  
ντομάτα, καραμελωμένα κρεμμύδια, whiskey sauce).

Berlin Burger 5,10€
(Αυθεντικό γερμανικό ψωμάκι pretzel, μπιφτέκι μοσχαρίσιο* 100% 180gr,  
μαρούλι, ντομάτα, μανούρι, αυγό).

BURGER



 
 

Rock 
Burger

Mushroom 
Burger

προςθεςΤε παΤαΤες κΛαςικες διπΛα ςΤο BURGER +0,80 €

προςθεςΤε παΤαΤες RUSTIC TWIST διπΛα ςΤο BURGER +1,20 €

BACON, CHEDDAR, ή καραμεΛώμενα κρεμμΥδια +0,30 €

ονιον RINGS +0,40 €

AYΓο ή μανιΤαρια +0,50 €
BURGERS: EXTRA

*Κατεψυγμένο προϊόν

Local Burger 3,40€
(Ψωμάκι πανίνι, μπιφτέκι* ανάμεικτο 130gr, ντομάτα, κρεμμύδι, φέτα, αυγό).

Blue Cheese 3,00€
(Κλασικό ψωμάκι, μπιφτέκι* ανάμεικτο 130gr, μαρούλι, ντομάτα, κρεμμύδι,  
blue cheese sauce, cheddar).

Burger Andalouse 2,80€
(Ψωμάκι, μπιφτέκι* 130gr, sauce Andalouse, κρεμμύδι, μαρούλι, ντομάτα).

Μπριζολάκι Burger 2,80€
(Ψωμάκι, μπριζολάκι, κοπανιστή, μαρούλι, ντομάτα, barbeque).

Chicken Burger 2,80€
(Ψωμάκι, φιλέτο στήθος ή μπούτι*, κηπουρού, μαρούλι,  
ντομάτα, σως μουστάρδας).

Σνίτσελ Burger 3,00€
(Κλασικό ψωμάκι, σνίτσελ κοτόπουλο*, μαρούλι, ντομάτα, σως μουστάρδας).

Firenze Burger 4,90€
(Κλασικό ψωμάκι, μπιφτέκι μοσχαρίσιο* 100% 180gr, ρόκα, παρμεζάνα,  
sauce λιαστής ντομάτας & πέστο βασιλικού, mozzarella, κρέμα βαλσάμικου).

Sweet Chilli Burger 3,20€
(Κλασικό ψωμάκι, μπιφτέκι* 130gr, sweet chilli sauce, iceberg,  
ντομάτα, onion rings).

Double Bacon Cheeseburger 4,90€
(Κλασικό ψωμάκι, 2 μπιφτέκια* 130gr, διπλό cheddar, διπλό bacon,  
αγγουρομαγιονέζα, iceberg, ντομάτα).



 
 

ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ
πίτα/ψωμάκι ΤΕΜΑΧΙΟ ΜΕΡΙΔΑ

Σουβλάκι 2,80€ 1,80€ 6,60€

Μπριζολάκι 2,80€ 1,80€ 6,60€

Μπιφτέκι 2,80€ 1,80€ 6,60€

Γεμιστό Μπιφτέκι 3 Τυριών 3,00€ 2,00€ 7,00€

Στήθος Φιλέτο 2,80€ 1,80€ 6,60€

Μπούτι Κοτόπουλο 3,00€ 2,20€  7,20€

Σνίτσελ Κοτόπουλο 3,00€ 2,00€ 7,00€

Πατατόπιτα  1,80€

φτιάξε τη μερίδα σου  
με διαφορετικά τεμάχια της επιλογής σου

Αλοιφή +0,20€
Αράβικη  +0,30€
Γαρνιτούρα +1,00€ 
(πατάτα, ντομάτα, κρεμμύδι). 

οι μερίδες αποτελούνται από 3 τμχ. και συνοδεύονται  
με πατάτες RUSTIC TWIST, κρεμμύδι, ντομάτα,  
ψωμάκι και σωσάκι.

ΤηινκDiFFeRenT

Ceasar's Sandwich  3,00€
(Αράβικη πίτα, στήθος φιλέτο, μαρούλι, καλαμπόκι, παρμεζάνα, σως ceasar’s). 
* Βάλαμε την αγαπημένη σας σαλάτα Ceasar’s μέσα σε ένα σάντουϊτς!!!

Cheese Chicken 3,00€
(Αράβικη πίτα, στήθος κοτόπουλο, μαρούλι, ντομάτα, σως μουστάρδας,  
τσιγαρισμένο κρεμμύδι, πιπέρι, γκούντα, μανιτάρια).

Αραβικό 2,90€
(Αράβικη πίτα, μαρούλι, σώς γιαούρτι, ντομάτα, κρεμμύδι, φαλάφελ).



 
 

ηοt Dogs 
Αndalouse Hot Dog 3,00€
(Ψωμάκι, χωριάτικο πρασάτο, sauce Andalouse, ντομάτα, κρεμμύδι). 

Beef Hot Dog 3,50€
(Ψωμάκι, μοσχαρίσιο λουκάνικο, carry sauce, sauce γιαουρτιού, μανιτάρια).  

Chilli Hot Dog 3,20€
(Ψωμάκι, λουκάνικο Τζουμαγιάς, bacon, sweet chilli sauce, onion rings). 

Bavarian Hot Dog 3,20€
(Ψωμάκι, λουκάνικο Βαυαρίας, cheddar sauce, μαγιονέζα, παρμεζάνα).  

ΛοΥκανικα

ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ
πίτα/ψωμάκι ΤΕΜΑΧΙΟ ΜΕΡΙΔΑ

Χωριάτικο Πρασάτο 2,80€ 1,80€ 6,60€

Μοσχαρίσιο 3,20€ 2,20€ 7,20€

Τζουμαγιάς 2,80€ 1,80€ 6,60€

Βαυαρίας 2,80€ 1,80€ 6,60€

Mix 2 Ατόμων 8,90€
(4 τμχ., πατάτες, ψωμάκια σωσάκια).

Mix 4 Ατόμων 17,80€
(8 τμχ., πατάτες, ψωμάκια σωσάκια).



 
 

Burger
Veggie Burger 2,60€
(Ψωμάκι πανίνι, sauce λιαστής ντομάτας & πέστο βασιλικού, μπιφτέκι λαχανικών,  
ντομάτα, μαρούλι, κέτσαπ, μουστάρδα).

Falafel Burger 3,10€
(Ψωμάκι πανίνι, sauce λιαστής ντομάτας & πέστο βασιλικού, φαλάφελ, ντομάτα,  
μαρούλι, μανιτάρια).

Καβούρι Burger 2,60€
(Ψωμάκι πανίνι, μαγιονέζα νηστίσιμη, καβούρι, ντομάτα, μαρούλι).

Monster Veggie 5,20€
(Ψωμάκι, μαγιονέζα νηστίσιμη, μπιφτέκι λαχανικών, ντομάτα, μαρούλι,  
κέτσαπ, μουστάρδα, πατάτες).

Club Veggie 5,20€
(Ψωμάκι, μαγιονέζα νηστίσιμη, μπιφτέκι λαχανικών, ντομάτα, μαρούλι,  
κέτσαπ, μουστάρδα, πατάτες).

Monster Καβούρι 5,20€
(Ψωμάκι, μαγιονέζα νηστίσιμη, καβούρι, ντομάτα, μαρούλι, πατάτες).

Monster Falafel 5,20€
(Ψωμάκι, μαγιονέζα νηστίσιμη, φαλάφελ, ντομάτα, μαρούλι, πατάτες).

 ΠΙΤΑ/ΨωΜΑκΙ ΜΕΡΙΔΑ

Μπιφτέκι λαχανικών 2,60€ 4,80€

Καλαμαράκια 2,60€ 5,80€

Καβουροδαγκάνες 2,60€ 5,80€

Falafel 2,60€ 4,80€

NηςΤιςιμα



 
 

*Νηστίσιμες αλοιφές

  ΜΕΡΙΔΑ DIP

Τζατζίκι  2,80€ 0,40€
Χτυπητή 2,80€ 0,40€
Koπανιστή 2,80€ 0,40€
Ουγγαρέζα 2,80€ 0,40€
Κηπουρού 2,80€ 0,40€ 
Philadelphia άνιθο 3,50€ 0,60€  
Sauce γιαουρτιού 2,80€ 0,40€ 
Sauce μουστάρδας 2,80€ 0,40€ 
Αγγουρομαγιονέζα 2,80€ 0,40€
Μαγιονέζα (υπάρχει και νηστίσιμη) 2,80€ 0,40€
BBQ sauce* 3,50€ 0,60€
Sauce Αndalouse 3,50€ 0,60€
Curry sauce 3,50€ 0,60€
Whiskey sauce* 4,00€ 0,80€
Blue cheese sauce 3,50€ 0,60€
Sweet chilli sauce* 3,50€ 0,60€
Sweet ‘n sour sauce* (γλυκόξινη) 3,50€ 0,60€
Cheddar sauce 3,50€ 0,60€
Sauce λιαστής ντομάτας* & πέστο βασιλικού 3,50€ 0,60€
Bacon σε κυβάκια – 0,60€

πλήρης κάβα ποτών & αναψυκτικών
Αναψυκτικά 330ml 1,30€
Αναψυκτικά 500ml 1,60€

AΛοιφες-SAUCE



μ. αΛεΞανδροΥ 16, ςΤαΥροΥποΛη, πΛαΤεια ΤερΨιθεας

www.facebook.com/MPESSTOPSHTO instagram/MPESSTOPSHTO

Για παραγγελίες ON LINE με πιστωτική κάρτα ή χρεωστική κάρτα από mpesstopshto.gr
Για παραγγελίες με πληρωμή POS στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
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αυθεντικό ςπιτικό 

προφιτερόλ  

 & μιλφέιγ 

  250gr.

 2,00 €
Το καλύτερο επιδόρπιο 
μετά από κάθε γεύμα 
φτιαγμένο με αγνά 

σπιτικά υλικά!

Ζητούμε την κατανόηση σας σε ώρες αιχμής και σε δύσκολες καιρικές συνθήκες.
Μέσος χρόνος παράδοσης: 35-45 λεπτά.

  Delivery 2310 6022206981 875262
εΛαΧιςΤη παραΓΓεΛια 5,00 € • Delivery 13:00-00:00

www.mpesstopshto.gr
καθημερινες & μοναδικες προςφορες μονο εδώ

για online παραγγελίες

www.mpesstopshto.gr
καθημερινες & μοναδικες προςφορες μονο εδώ

για online παραγγελίες


