
Αν έχετε και μεσημεριανό Break, 
προσθέστε στο Starter, σάντουιτς 

της επιλογής σας διαλέγοντας 
απο τη μεγάλη ποικιλία μας.

BASIC EXECUTIVESTARTER
Δημιουργήστε ένα Coffee Break 

διαλέγοντας ανάμεσα σε μια μεγάλη 
γκάμα λαχταριστών Cookies ή 

 mini κρουασάν βουτύρου - σοκολάτας.

Για ένα ακόμη πιο ξεχωριστό 
Meeting επιλέξτε τo starter 
και basic της επιλογής σας,

προσθέτοντας σαλάτα.



ΑΡΤΟΠΟΙΗΜΑΤΑ

11.00
14.00
12.00
12.00

Xυμός ρόδι - πορτοκάλι

ΣΑΝΤΟΥΪΤΣ 

Ζαμπόν - τυρί - ντομάτα - αυγό - μαγιονέζα
Γαλοπούλα - τυρί - ντομάτα - μαγιονέζα

2.60 
2.50

ΨΩΜΑΚΙ ΠΑΝΙΝΙ

ΠΟΛΥΣΠΟΡΟ
Φέτα - ντομάτα - ελιά - πιπεριά

ΜΠΑΓΚΕΤΑ ΛΕΥΚΗ
Ζαμπόν - τυρί - ντομάτα - αυγό - μαρούλι
Γαλοπούλα - τυρί - ντομάτα - μαρούλι
Σαλάμι αέρος - γραβιέρα - ντομάτα - μαρούλι

ΜΠΑΓΚΕΤΑ ΟΛΙΚΗΣ
Γαλοπούλα - τυρί - ντομάτα - μαρούλι

ΦΡΑΤΖΟΛΑΚΙ
Κοτομπουκίες - παρμεζάνα - ντομάτα - μαρούλι - sauce

Παστράμι μοσχάρι - γραβιέρα - ντομάτα - μαρούλι
ΨΩΜΙ BRIOCHE

ΚΟΥΛΟΥΡΙ
Καπνιστό ζαμπόν - τυρί - ντομάτα - μαρούλι - μαγιονέζα
Φιλαδέλφεια - γαλοπούλα - μαρούλι

ΑΡΑΒΙΚΗ ΠΙΤΑ
Ζαμπόν - τυρί - ντομάτα - μαγιονέζα
Γαλοπούλα - τυρί - ντομάτα - μαγιονέζα
Γαλοπούλα - τυρί - σαλάτα κηπουρού - πατατάκια
Κοτόπουλο φιλέτο - iceberg - sauce
Κοτόπουλο φιλέτο - παρμεζάνα - καλαμπόκι - sauce

Γαλοπούλα - τυρί - καλαμπόκι - sauce 
CHEESEBURGER

Μπιφτέκι μοσχάρι - τυρί - μουστάρδα - κέτσαπ - pickle sauce
ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ

Μπέικον - τυρί - αυγό - ντομάτα - μαγιονέζα
ΜΠΟΜΠΑ ΟΛΙΚΗΣ

Τόνος - μαρούλι - μαγιονέζα
BAGEL

Καπνιστός σολωμός - γαλλική σαλάτα - τυρί κρέμα - πιπέρι
CLUB

Κοτόπουλο - μπέικον - τυρί - μαρούλι - ντομάτα - sauce
Στις παραπάνω παρασκευές χρησιμοποιούνται αλλαντικά των εταιρειών Sarry και Creta farm ενώ τα τυριά είναι των 
εταιρειών Νουνού και Δέλτα. Φτιάχνονται κάθε πρωί στο παρασκευαστήριο μας με μεράκι και προσοχή.
Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24% . 
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ΑΡΑΒΙΚΗ ΠΙΤΑ ολικής
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ΣΦΟΛΙΑΤΟΕΙΔΗ 

ΜΙΝΙ ΖΕΣΤΑ

Όλα τα παραπάνω προΪόντα είναι βαθειάς κατάψυξης, ψήνονται κάθε πρωί στο 
παρασκευαστήριο μας από έμπειρη ομάδα ψηστών. 
Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24% . 

Τυροπιτάκι Θρακιώτικο
Μανιταροπιτάκι
Λουκανικοπιτάκι
Σπανακοπιτάκι
Κεφαλοτυροπιτάκι
Mini κουρού πολύσπορο
Κρουασανάκι βουτύρου
Κρουασανάκι σοκολάτας
Κρουασανάκι ζαμπόν - τυρί
Κοτοπιτάκι

Σπανακόπιτα χωριάτικη
Τυρόπιτα σφολιάτα
Τυρόπιτα μέλι - σουσάμι
Τυρόπιτα κουρού
Τυρόπιτα κουρού πολύσπορη
Τυρόπιτα χωριάτικη
Κασερόπιτα
Ζαμπονοτυρόπιτα 
Λουκανικόπιτα
Κρουασάν ζαμπόν - τυρί
Φλογέρα κοτόπουλο παρμεζάνα
Κουλούρι πολύσπορο γαλοπούλα - ανθότυρο
Μπουγάτσα κρέμα ή τυρί
Κρουασάν σοκολάτα
Κρουασάν βουτύρου
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Η γεύση και η ποιότητα των προϊόντων 
αποτελούν για εμάς προτεραιότητα ,

συνεχώς ανανεώνουμε το μενού μας με  
ελληνικές συνταγές και νέες ιδέες.

Όλα τα πιάτα μας φτιάχνονται κάθε πρωί 
στο παρασκευαστήριο μας.

Ενημερωθείτε τηλεφωνικά ή μεσά απο 
την σελίδα μας στο facebook , εναλλακτικά 

εκδηλώστε μας το ενδιαφέρον, να σας
ενημερώνουμε με e-mail  για το

μενου μας στο: info@artouestia.gr

ΣΠΙΤΙΚΟ ΦΑΓΗΤΟ 

Μπέικον - φιλέτο κοτόπουλο - flaces παρμεζάνας - 
πράσινη σαλάτα- ceasars sauche

ΣΑΛΑΤΑ ΚΑΙΣΑΡΑ

ΣΑΛΑΤΑ ΣΟΛΩΜΟΥ

ΚΡΗΤΗΚΟΣ ΝΤΑΚΟΣ

ΣΑΛΑΤΑ ΡΟΚΑΣ
Ρόκα -  flaces παρμεζάνας - ντοματίνια - ρόδι

Παξιμάδι ΓΕΝΝΑ - ντομάτα - φέτα - ελιές - κάπαρη - ρίγανη - ελαιόλαδο

Καπνιστός σολωμός - ντοματίνια - asian mix σαλάτα -  
μαυρό σουσάμι - sauche λεμονιού με ελαιόλαδο

ΣΑΛΑΤΕΣ 
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www.facebook.com/artouestia

Κουλούρι  Θεσ/νίκης
Κουλούρι  Θεσ/νίκης ολικής
Κουλούρι  Θεσ/νίκης καρύδι
Κουλούρι φέτα - ρίγανη 
Κουλούρι ελιά
Κουλούρι γκούντα - παρμεζάνα
Τσουρέκι
Τσουρέκι σοκολάτας
Mu�n ανάμεικτα
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Στις παραπάνω παρασκευές χρησιμοποιούνται αλλαντικά των εταιρειών Sarry και Creta farm ενώ τα τυριά είναι των 
εταιρειών Νουνού και Δέλτα. Φτιάχνονται κάθε πρωί στο παρασκευαστήριο μας με μεράκι και προσοχή.
Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24% . 
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