
Yankees Pizza Spot 
 

CLASSIC FLAVORS 

6,00€ Οικογενειακή 30cm (8 κομμάτια) 
7,50€ Γίγας 37cm (12 κομμάτια) 

Μαργαρίτα Σάλτσα ντομάτας,  gouda 

Μushrooms Σάλτσα ντομάτας,  gouda, φρέσκα μανιτάρια 

Borghese Σάλτσα ντομάτας, gouda, μπέικον, φρέσκα μανιτάρια, πράσινη 

πιπεριά 

Romana Σάλτσα ντομάτας, gouda, ζαμπόν, φρέσκα μανιτάρια, πράσινη πιπεριά 

Al tuna Σάλτσα ντομάτας, gouda, φιλέτο τούνα, κρεμμύδι, κάπαρη 

Classic Σάλτσα ντομάτας, gouda, ζαμπόν, μπέικον, φρέσκα μανιτάρια, πράσινη 

πιπεριά 

Εtna Σάλτσα ντομάτας, gouda, κρεμμύδι, κόκκινη πιπεριά, Tabasco, πράσινη 

καυτερή πιπεριά 

American Pepperoni Σάλτσα ντομάτας, gouda, pepperoni 

Vegeterian Σάλτσα ντομάτας, φυτικό τυρί, φρέσκα μανιτάρια, πράσινη πιπεριά, 

κόκκινη πιπεριά, κρεμμύδι 

Light Σάλτσα ντομάτας, τυρί Milner άπαχο, γαλοπούλα, κοτόπουλο, πράσινη 

πιπεριά 

Carbonara Κρέμα γάλακτος, gouda, ζαμπόν, μπέικον, φρέσκα μανιτάρια 

Chicken Σάλτσα ντομάτας, gouda, φιλέτο κοτόπουλο, φρέσκα μανιτάρια, 

πράσινη πιπεριά 

Pepperoni λουκάνικο Σάλτσα ντομάτας,  gouda, λουκάνικο pepperone 

Σαλάμι αέρος Σάλτσα ντομάτας, gouda, σαλάμι αέρος 

Λουκάνικο χωριάτικο Σάλτσα ντομάτας, gouda, λουκάνικο χωριάτικο 

Γαλοπούλα Σάλτσα ντομάτας, gouda, γαλοπούλα 

Pepper lovers Σάλτσα ντομάτας, gouda, κόκκινη πιπεριά, πράσινη πιπεριά, 

καυτερή πράσινη πιπεριά 

Kοτομπουκιές Λευκή σάλτσα, gouda, μανιτάρι, καλαμπόκι, κοτομπουκιές 

Μορταδέλα Σάλτσα ντομάτας, gouda, μορταδέλα 

Μπύρας  Σάλτσα ντομάτας, gouda, σαλάμι μπύρας 

Sweet pizza Πραλίνα σοκολάτα ή λευκή σοκολάτα ή πραλίνα Bueno, μπισκότο, 

φρούτο της επιλογής σας 

Sweet Calzone Πραλίνα της επιλογής σας, φράουλες και σιρόπι σοκολάτας 



 

 

PREMIUM FLAVORS 

8,00€ Οικογενειακή 30cm (8 κομμάτια) 
9,50€ Γίγας 37cm (12 κομμάτια) 

Cheese lovers Σάλτσα blue cheese, gouda, φέτα, mozzarella, ροκφόρ 

Greek Σάλτσα ντομάτας, φέτα, πράσινη πιπεριά, πιπεριά Φλωρίνης, ελιές και 

ρίγανη 

Special Σάλτσα ντομάτας, gouda, ζαμπόν, μπέικον, σαλάμι αέρος ,  λουκάνικο 

χωριάτικο, φρέσκα μανιτάρια, πράσινη πιπεριά 

Yankees Γέμιση στο στεφάνι της επιλογής σας, σάλτσα ντομάτας, gouda, 

ζαμπόν, μπέικον,  λουκάνικο χωριάτικο, φρέσκα μανιτάρια, πράσινη πιπεριά 

Sausage lovers Σάλτσα ντομάτας, gouda, λουκάνικο χωριάτικο, λουκάνικο 

πεπερόνι, λουκάνικο Φρανκφούρτης 

Hawaii pizza BBQ σάλτσα, mozzarella, μπέικον, ανανάς 

Prosciutto Σάλτσα ντομάτας, mozzarella, prosciutto, ντομάτα 

Μαργαρίτα μοτσαρέλα Σάλτσα ντομάτας,  mozzarella 

Μπέικον και αέρος  μοτσαρέλα, σάλτσα BBQ, μπέικον, σαλάμι αέρος, μανιτάρι 

και πιπεριά 

Μalesian Dream mozzarella, μορταδέλα, American  πεπερόνι, μανιτάρια, 

πράσινη πιπεριά και sweet chili sauce 

American pie mozzarella, σαλάμι μπύρας, American πεπερόνι, μανιτάρια, 

πράσινη πιπεριά και σάλτσα BBQ  

Bacon & chicken mozzarella, κοτόπουλο, μπέικον, μανιτάρια, πράσινη πιπεριά 

και σάλτσα BBQ  

Αέρος Μπύρας mozzarella, σαλάμι μπύρας, σαλάμι αέρος,  πράσινη πιπεριά και 

σάλτσα BBQ  

 


