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MENU

D E L I V E R Y
+30 22890-24657 & +30 22890-24790
MOBILE: +30

6970 400 500

WhatsApp |

viber

ΦΕΡΝΟΥΜΕ ΤΟ SOUVLAKI STORY ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ! | BRINGING THE SOUVLAKI STORY CLOSE TO YOU!
ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 5:00 TO ΠΡΩΙ | UNTIL 5:00AM IN THE MORNING

BURGER
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souvlaki
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Special edition Sandwiches

Plus
fried Potatoes
inside +0.50

1. MEGA GREEK SOUVLAKI SANDWICH......6,90

6. LARGE GREEK GYROS SANDWICH............7,20

Mega pita bread filled with 2 meat Grill sticks/skewers of
your choice (pork, chicken or kebab), Greek Tzatziki sauce,
fresh cut tomatoes and onions.
Μεγάλη πίτα γεμισμένη με 2 καλαμάκια της επιλογής σας
(χοιρινό, κοτόπουλο, κεμπάπ) παραδοσιακό Ελληνικό τζατζίκι,
φρεσκοκομμένες ντομάτες και κρεμμύδια.

Large pita bread filled with Gyros of your choice (pork or
chicken), Greek Tzatziki sauce, fresh cut tomatoes and onions.
Μεγάλη πίτα γεμισμένη με γύρο της επιλογής σας (χοιρινό ή
κοτόπουλο) παραδοσιακό Ελληνικό τζατζίκι, φρεσκοκομμένες
ντομάτες και κρεμμύδια.
7. TWIN DREAM SKEWERS.................................6,90

2. SOUVLAKI PLUS...................................................7,20

Tortilla pita filled with Gyros of your choice (pork or
chicken), special souvlaki story sauce, fresh cut tomatoes
carrots, cabbage, lettuce and onions.
Πίτα τορτίγιας γεμισμένη με γύρο της επιλογής σας (χοιρινό ή
κοτόπουλο) σπέσιαλ Souvlaki Story σως , φρεσκοκομμένες
ντομάτες, καρότο, λάχανο, μαρούλι και κρεμμύδια.

Tortilla pita filled with 2 meat Grill sticks/skewers of your
choice (pork, chicken or kebab), special souvlaki story sauce,
fresh cut tomatoes, carrots, cabbage, lettuce and onions.
Πίτα τορτίγιας γεμισμένη με 2 καλαμάκια της επιλογής σας
(χοιρινό, κοτόπουλο ή κεμπάπ) σπέσιαλ Souvlaki Story σως,
φρεσκοκομμένες ντομάτες, καρότο, λάχανο, μαρούλι και
κρεμμύδια.

3. GREEK HOT DOG...................................................6,90
Pita bread filled with Greek village sausage, special souvlaki story mustard sauce, fresh cut tomatoes, cabbage,
lettuce and onions.
Πίτα Κυπριακή γεμισμένη με Ελληνικό χωριάτικο λουκάνικο,
σπέσιαλ Souvlaki Story σως μουστάρδας, φρεσκοκομμένες
ντομάτες, λάχανο, μαρούλι και κρεμμύδια.

8. BEEF KEBAB PITA WRAP................................7,20

4. SEXY HEALTHY (Low Calorie).............................6,90
Tortilla Pita filled with grilled chicken fillet, mix grilled
vegetables, Yogurt Dream sauce, fresh cut tomatoes,
carrots, cabbage, lettuce and onions.
Πίτα τορτίγιας γεμισμένη με ψητό φιλέτο κοτόπουλου,
ανάμεικτα ψητά λαχανικά, ονειρεμένη σως γιαουρτιού,
φρεσκοκομμένες ντομάτες, καρότο, λάχανο, μαρούλι και
κρεμμύδια.

9. THE MYKONIAN....................................................7,20
Tortilla pita filled with one meat grill stick/skewer of your
choice (pork - chicken), and one grilled haloumi cheese,
special souvlaki story sauce, fresh cut tomatoes, carrots,
cabbage, lettuce and onions.
Πίτα τορτίγιας γεμισμένη με 1 καλαμάκι της επιλογής σας
(χοιρινό ή κοτόπουλο) ψητό τυρί χαλούμι, σπέσιαλ Souvlaki
Story σως, φρεσκοκομμένες ντομάτες, καρότο, λάχανο,
μαρούλι και κρεμμύδια.

.................................................6,90
Tortilla pita filled with grilled vegetables mix, grilled
Halloumi cheese, Yogurt Dream sauce, fresh cut tomatoes,
carrots, cabbage, lettuce and onions.
Πίτα τορτίγιας γεμισμένη με ανάμεικτα ψητά λαχανικά, ψητό
χαλούμι τυρί, ονειρεμένη σως γιαουρτιού, φρεσκοκομμένες
ντομάτες, καρότο, λάχανο, μαρούλι και κρεμμύδια.
5. VEGGIE LOVE

* FOR VEGETARIANS

Served with
Potato chips
on the side

Large pita bread filled with beef kebab, grilled haloumi
cheese, Greek Tzatziki sauce, fresh cut lettuce, cabbage,
tomatoes and onions.
Μεγάλη πίτα γεμισμένη με κεμπάπ, ψητό τυρί χαλούμι,
παραδοσιακό Ελληνικό τζατζίκι, φρεσκοκομμένες ντομάτες
καρότο, λάχανο, μαρούλι και κρεμμύδια.

10. VALIA’S FALAFEL TORTILLA WRAP
........6,90
Tortilla pita filled with warm falafel balls, fresh cut tomatoes, sliced onions, cabbage, lettuce, carrots and Greek
yogurt sauce.
Πίτα τορτίγιας γεμισμένη με φαλάφελ (ρεβυθοκεφτέδες)
φρεσκοκομμένες ντομάτες, καρότο, λάχανο, μαρούλι,
κρεμμύδια και σως από Ελληνικό γιαούρτι.

HAMBURGER CLASSIC.......................................... 12,00
Beef burger topped with fresh lettuce, tomato, onions, and
dressing with ketchup and mayonnaise
Μοσχαρίσιο μπιφτέκι, μαρούλι, ντομάτα, κρεμμύδι, σως από
κέτσαπ και μαγιονέζα.
THE CHEESEBURGER............................................... 12,50

Beef burger topped with fresh lettuce, cheddar cheece,
tomato, onions, and dressing with ketchup and mayonnaise
Μοσχαρίσιο μπιφτέκι, μαρούλι, τυρί τσένταρ, ντομάτα,
κρεμμύδι, σως από κέτσαπ και μαγιονέζα.
CHICKEN BURGER...................................................... 12,50

Chicken fillet, fresh lettuse, tomato, cheddar cheece and
special honey - mustard sauce
Κοτόπουλο φιλέτο, μαρούλι, ντομάτα, τυρί τσένταρ, σπέσιαλ
σως από μουστάρδα και μέλι.
VEGGIE BURGER
................................................. 12,50
Grilled vegetables, yogurt dream sauce, fresh cut tomatoes,
carrots, cabbage, lettuce and onions.
Ψητά λαχανικά, ονειρεμένη σως γιαουρτιού, φρεσκοκομμένες
ντομάτες, καρότο, λάχανο, μαρούλι και κρεμμύδι.
GREEK GYROS BURGER......................................... 12,90

Burger bread bun with Gyros of your choice (pork or
chicken), special souvlaki story sauce, fresh lettuce, fresh
cut tomatoes and onions.
Φρεσκοκομμένος γύρος της επιλογής σας (χοιρινός ή
κοτόπουλο) σπέσιαλ Souvlaki Story σως, μαρούλι,
ντομάτα και κρεμμύδι.
BURGER STORY SPECIAL..................................... 13,00

Beef burger topped with bacon, cheddar cheece,
fresh lettuce, tomato, sliced onions and special souvlaki
story sauce
Μοσχαρίσιο μπιφτέκι, μπέϊκον, τυρί τσένταρ, μαρούλι, ντομάτα,
κρεμμύδι και σπέσιαλ Souvlaki Story σως.

Greek Traditional Kitchen

CHICKEN SPIT

KONTOSOUVLI

Greek traditional pastitsio...................................................... 8,50
Παστίτσιο

Fresh
Gyros

Greek traditional moussaka................................................... 8,50
Μουσακάς
Greek traditional vegetarian moussaka
Μουσακάς λαχανικών

.......................... 8,50

Greek traditional stuffed tomato & pepper (yemista)
Γεμιστά (ντομάτα & πιπεριά)

..... 8,00

Beef slowly cooked in tomato sauce..................................... 9,90
Served with rice or fried potatoes
Μοσχαράκι κοκκινιστό. Σερβίρεται με ρύζι ή πατάτες τηγανητές
Yogourtlu kebab.................................................................... 11,50
Pita bread 3 juicy grilled kebab with yogourt,
sliced onions and tomato sauce
Γιαουρτλου κεμπαπ. 3 Ζουμερά κεμπαπ, πίτα, κομμένο κρεμμύδι,
σάλτσα ντομάτας και γιαούρτι

Greek speciality

Roast meat on the Spit
Kontosouvli - Pork | Κοντοσούβλι χοιρινό........................... 12,00
Kontosouvli Chicken | Κοντοσούβλι κοτόπουλο.................. 12,00
Chicken Spit..........................................whole: 12,50 - half: 7,50
Κοτόπουλο σούβλας (ολόκληρο - μισό)

GYROS PLATTER (For 1 person)

Fresh cut Gyros of your choice (pork, chicken or mix),
pita bread, fresh fried potatoes fresh cut tomatoes and onions,
Greek tzatziki sauce and a mini mix salad on the side
Φρεσκοκομμένος γύρος της επιλογής σας (χοιρινός, κοτόπουλο
ή ανάμεικτος) πίτες καλαμποκιού, τηγανητές πατάτες,
φρεσκομμένες ντομάτες, κρεμμύδια, παραδοσιακό τζατζίκι και
μια μίνι ανάμεικτη σαλάτα.
PORK
ΧΟΙΡΙΝΟ

CHICKEN
KΟΤΟΠΟΥΛΟ

MIX
ΑΝΑΜΕΙΚΤΟΣ

13,50

13,50

14,50

Handmade Meat Grill Sticks
PASTITSIO

MOUSSAKA

BBQ Grill

Served with
Potato chips
on the side

* ΣΕΡΒΙΡΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ

Pork steak | Μπριζόλα χοιρινή.............................................. 12,00
Beef Steak | Μπριζόλα μοσχαρίσια........................................ 15,00
Beef burgers | Μπιφτέκια σχάρας......................................... 10,90
Chicken fillet | Φιλέτο κοτόπουλο......................................... 10,50
STUFFED TOMATO & PEPPER

YOGOURTLU KEBAB

Pasta

Penne Bolognese. Minced beef in tomato sauce ................. 9,00
Πέννες μπολονέζ . Φρέσκος μοσχαρίσιος κιμάς
σε σπιτική σάλτσα ντομάτας

Chicken chops.......................................whole: 14,00 - half: 8,00
Παϊδάκια κοτόπουλου (ολόκληρο, μισό)
Lamb chops (500gr) | Παϊδάκια αρνίσια (500γρ).................. 15,00
Rib-eye beef steak | Μοσχαρίσιο φιλέτο rib eye ................. 19,90
The “Big” pork steak | Χοιρινή μπριζόλα “του γενναιου” ........ 14,90

skewers

GRILL STICKS PLATTER (For 1 person)
3 grill sticks (skewers) of your choice, pita bread, fresh fried
potatoes fresh cut tomatoes, onions, Greek tzatziki sauce and a
mini mix salad on the side (any mix skewer combination +1€)
3 Ψητά καλαμάκια της επιλογής σας, πίτες καλαμποκιού,
τηγανητές πατάτες, φρεσκομμένες ντομάτες, κρεμμύδια,
παραδοσιακό τζατζίκι και μια μίνι ανάμεικτη σαλάτα.
(Ανάμεικτη επιλογή για καλαμάκια + 1 ευρώ)

Handmade skewer 100gr
Χειροποίητο καλαμάκι 100gr

SKEWER PER PIECE PLATTER PRICE
ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΙΜΗ ΠΙΑΤΕΛΑΣ

Pork steak skewer..............................................2,20........... 12,90
Καλαμάκι από χοιρινό
Chicken fillet skewer..........................................2,20........... 12,90
Καλαμάκι από φιλέτο κοτόπουλο

Penne Napolitana. Fresh tomato sauce ......................... 7,50
Πέννες ναπολιτάνα. Φρέσκια σπιτική σάλτσα ντομάτας

Beef steak skewer...............................................4,50........... 19,90
Καλαμάκι από μοσχάρι

Penne Carbonara. Bacon, mushrooms and creamy sauce.... 9,50
Πέννες καρμπονάρα. Μπέϊκον, μανιτάρια σε λευκή κρεμώδη
σπιτική σάλτσα

Beef lamb kebab (beef burger on a stick)..............2,80........... 13,50
Αρνίσιο κεμπάπ
“Greek village” sausage.....................................3,20........... 13,50
Λουκάνικο χωριάτικο
Vegetables mix ............................................2,60........... 12,50
Ανάμεικτα λαχανικά
Halloumi cheese
Χαλούμι τυρί

* FOR VEGETARIANS

CHICKEN FILLET PLATTER

FALAFEL PLATTER

..........................................3,00........... 13,50

Falafel platter ................................................................. 13,50
Φαλάφελ μερίδα (Ρεβυθοκεφτέδες)
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1. GYROS COMBO STORY ............................. 34,90
For 2 persons | για 2 άτομα
• Gyros of your choice (pork, chicken) • Greek salad with feta
cheese and extra virgin olive oil • fresh fried potatoes
• pita bread shots • traditional Greek tzatziki sauce
• Γύρος της επιλογής σας (Χοιρινός ή κοτόπουλο) • Ελληνική
χωριάτικη σαλάτα με φέτα και έξτρα παρθένο ελαιόλαδο
• Τηγανητές πατάτες • Κομμένες πίτες • Παραδοσιακό Ελληνικό
τζατζίκι
For 1 person | για 1 άτομο 24,90

4. GYROS MIX COMBO STORY ................ 35,90

2. GRILL STICK COMBO STORY................. 32,90

5. GRILL MIX STICK COMBO STORY ....... 33,90

For 2 persons | για 2 άτομα

For 2 persons | για 2 άτομα

• 4 meat grill sticks skewers of your choice (pork, chicken,
kebab) • Greek salad with feta cheese and extra virgin olive oil
• fresh fried potatoes • pita bread shots • traditional Greek
tzatziki sauce
• 4 Καλαμάκια της επιλογής σας (Χοιρινό, κοτόπουλο, κεμπάπ)
• Ελληνική χωριάτικη σαλάτα με φέτα και έξτρα παρθένο
ελαιόλαδο • Τηγανητές πατάτες • Κομμένες πίτες
• Παραδοσιακό Ελληνικό τζατζίκι
For 1 person | για 1 άτομο 22,90

• 1 portion of Pork Gyros • 1 portion of Chicken Gyros • Greek
salad with Feta cheese and extra virgin olive oil • Fresh fried
potatoes • Pita bread shots • Traditional Greek tzatziki sauce
• 2 Καλάμακια χοιρινό • 2 Καλάμακια κοτόπουλο • Ελληνική
χωριάτικη σαλάτα με φέτα και έξτρα παρθένο ελαιόλαδο
• Τηγανητές πατάτες • Κομμένες πίτες • Παραδοσιακό Ελληνικό
τζατζίκι
For 1 person | για 1 άτομο 22,90

3. MIX GRILL STORY EDITION ................. 35,90
For 2 persons | για 2 άτομα

• 1 chicken grill stick skewer • 1 pork grill stick skewer • 1 kebab
grill stick skewer • 1 vegetable mix grill stick • 1 Greek village
sausage stick skewer • 1 halloumi cheese grill stick • Greek salad
with feta cheese and extra virgin olive oil • fresh fried potatoes
• traditional Greek tzatziki sauce • pita bread shots
• 1 Καλάμακι κοτόπουλο • 1 Καλάμακι χοιρινό • 1 Καλάμακι
κεμπαπ • 1 Καλάμακι ανάμεικτων λαχανικών • 1 λουκάνικο
χωριάτικο • 1 Καλάμακι χαλούμι τυρί • Ελληνική χωριάτικη
σαλάτα με φέτα και έξτρα παρθένο ελαιόλαδο • Τηγανητές πατάτες
• Κομμένες πίτες • Παραδοσιακό Ελληνικό τζατζίκι

ler
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* FOR VEGETARIANS

• 1 portion of Pork Gyros • 1 portion of Chicken Gyros • Greek
salad with Feta cheese and extra virgin olive oil • Fresh fried
potatoes • Pita bread shots • Traditional Greek tzatziki sauce
• 1 Μερίδα από γύρο χοιρινό • 1 Μερίδα από γύρο κοτόπουλο
• Ελληνική χωριάτικη σαλάτα με φέτα και έξτρα παρθένο
ελαιόλαδο • Τηγανητές πατάτες • Κομμένες πίτες • Παραδοσιακό
Ελληνικό τζατζίκι
For 1 person | για 1 άτομο 24,90

6. VEGETARIAN COMBO STORY

.......... 34,90

For 2 persons | για 2 άτομα

• 3 vegetable mix grill sticks • 2 halloumi cheese grill stick
• fresh fried potatoes • one baked potato with yogurt dream
sauce • pita bread shots • Greek salad with feta cheese and
extra virgin olive oil • traditional Greek tzatziki sauce
• 3 Καλάμακια με ανάμεικτα ψητά λαχανικά • 2 Καλάμακια
χαλούμι τυρί • Τηγανητές πατάτες • Μια ψητή πατάτα με την
ονειρεμένη σως γιαουρτιού • Κομμένες πίτες • Ελληνική
χωριάτικη σαλάτα με φέτα και έξτρα παρθένο ελαιόλαδο
• Παραδοσιακό Ελληνικό τζατζίκι
For 1 person | για 1 άτομο 22,90

DELICIUS

best sel
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For 2 persons | για 2 άτομα

Our Signature
Menu

wi th fried
Potatoes
* ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ

MARIA’S GYROS SANDWICH..............................................10,50
Large size pita bread filled with fresh cut Gyros of your choice (pork
or chicken), grilled Haloumi cheese, our secret Souvlaki Story sauce,
fresh cut tomatoes, sliced onions, carrots, cabbage, lettuce with potato
chips inside
Μεγάλη πίτα γεμισμένη με φρεκοκομμένο γύρο της επιλογής σας
(χοιρινός ή κοτόπουλο) ψητό τυρί χαλούμι, ντομάτα, καρότο, λάχανο,
μαρούλι, κρεμμύδι και την μυστική Souvlaki Story σως, με πατάτες
τηγανητές μέσα.
BEEF FILET SANDWICH TORTILLA WRAP................11,50

Tortilla pita filled with sliced Beef fillet skewers, our secret Souvlaki
Story mustard sauce, fresh cut tomatoes, sliced onions, carrots, cabbage, lettuce with potato chips inside
Πίτα τορτίγιας γεμισμένη με καλαμάκι από μοσχαρίσιο φιλέτο σε κομμάτια,
φρεσκομμένες ντομάτες, καρότο, λάχανο, μαρούλι, κρεμμύδι και την
μυστική Souvlaki Story σως μουστάρδας, με πατάτες τηγανητές μέσα.
......................................10,50
Large size pita bread topped with warm falafel balls, cool crunchy
tomatoes, fresh cut lettuce, carrots, cabbage, sliced onions, drenched
with Greek yogurt sauce. Served with potato chips on the side.
Μεγάλη πίτα γεμισμένη με φαλάφελ (ρεβυθοκεφτέδες) φρεσκοκομμένες
δροσέρες ντομάτες, μαρούλι, λάχανο, καρότο, κρεμμύδι και σπέσιαλ σως
από Ελληνικό γιαούρτι. Σερβίρεται με πατάτες τηγανητές.

FALAFEL OPEN SANDWICH

DOUBLE TROUBLE (skepasti)..................................................12,50
One pita bread on the top and one on the bottom and in between fresh
cut Gyros of your choice (pork or chicken), fresh cut tomatoes, gouda
cheese, our secret Souvlaki Story mustard sauce, sliced onions and
potato chips inside. Served with potato chips on the side.
Δύο πίτες, μία πανω και μία κάτω, ανάμεσα τους φρεσκοκομμένος γύρος
της επιλογής σας (χοιρινός ή κοτόπουλο) φρεσκομμένες ντομάτες,
κρεμμύδι, τυρί γκούντα και η μυστική Souvlaki Story σως μουστάρδας.
Σερβίρεται με πατάτες τηγανητές.
PITA CLUB SANDWICH..........................................................14,90

The famous club sandwich recipe with grilled pita breads, fresh cut
Gyros of your choice (pork or chicken), our secret Souvlaki Story mustard sauce, bacon, gouda cheece, fresh cut tomatoes, carrots, cabbage,
lettuce. Served with potato chips on the side.
Η διάσημη club sandwich συνταγή μας με ψημένες πίτες και
φρεσκοκομμένο γύρο της επιλογής σας (χοιρινό ή κοτόπουλο) μαζί με
την μυστική Souvlaki Story σως μουστάρδας, μπέϊκον, τυρί γκούντα,
φρεσκομμένες ντομάτες, καρότο, λάχανο και μαρούλι.
Σερβίρεται με πατάτες τηγανητές.
ndwich

pita club sa
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Salads

GREEK SALAD

.......................................................... 9,90
Our famous traditional greek salad with golden corn pita
bread bites, Greek feta cheese and extra virgin olive oil
Η διάσημη παραδοσιακή Ελληνική χωριάτικη σαλάτα μας
με χρυσαφένια πίτα καλαμποκιού, φέτα και έξτρα παρθένο
ελαιόλαδο.

GREEK SALAD

Appetizers
Chicken wings with bbq sauce............................................... 8,50
Φτερούγες κοτόπουλου με σως bbq
Mykonian local sausage......................................................... 8,00
Μυκονιάτικο λουκάνικο
Beef meatballs......................................................................... 7,50
Κεφτεδάκια από μοσχαρίσιο κιμά
Chefs special meatballs.......................................................... 9,90
Beef meatballs with homemade tomato sauce,
feta cheese and fried potatoes

Κεφτέδες Ντούρου - Ντούρου

Κεφτεδάκια από μοσχαρίσιο κιμά, με σάλτσα ντομάτας,
τριμμένη φέτα και πατάτες τηγανητές

Rice / Ρύζι................................................................................. 3,50
Greek feta cheese olive oil and oregano
Φέτα με ελαιόλαδο και ρίγανη

....................... 3,50

Warm feta cheese in a crust with honey and sesame
Φέτα σε φύλλο τηγανητή με μέλι και σουσάμι
Saganaki cheese fried cheese
Σαγανάκι (τηγανητό τυρί)

........................................ 5,50

Fried cheeseballs / Τυροκεφτέδες
Fallafel balls / Ρεβυθοκεφτέδες

.................................. 5,00

AEGEAN SALAD
.................................................... 12,90
Fresh cut vegetables mix with lettuce, cabbage, carotts, fresh
green peppers (not spicy) with grilled halloumi cheese,
souvlaki story special sauce, golden corn pita bread bites,
and extra virgin olive oil
Φρεσκοκομμένα ανάμεικτα λαχανικά μαρούλι, λάχανο, καρότο
και πράσινες πιπεριές μαζί με ψητό χαλούμι, χρυσαφένια πίτα
καλαμποκιού σε κομματάκια, την εξαιρετική Souvlaki Story σως
και έξτρα παρθένο ελαιόλαδo.
VILLAGE SALAD “NTAKOS”

...................... 5,00

..................................................................... 6,50

Fresh cut onion, parsley, yogurt dream sauce and extra virgin olive oil

Πατατοσάλατα

Fried & Baked Potatoes
............................................. 4,50

Homemade fried potatoes with souvlaki story sauce
Φρέσκιες τηγανητές πατάτες με souvlaki story σως

...... 4,90

Homemade fried potatoes with greek “feta” cheese
Φρέσκιες τηγανητές πατάτες με φέτα

...... 5,50

Baked potato story with yogurt dream sauce
and fresh cut tomatoes ................................................... 5,50
Πατάτα φούρνου με ονειρεμένη σως γιαουρτιού
και φρεσκοκομμένη ντοματούλα

* FOR VEGETARIANS

............................. 9,50
Barley rusks fresh cut tomatoes, Greek feta cheese,
extra virgin olive oil, oregano and Greek olives
Κριθαρένια παξιμαδάκια με φρεσκοκομμένη ντομάτα, φέτα,
ελιές, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο και ρίγανη.

VILLAGE SALAD “NTAKOS”

CHEF’S SALAD................................................................. 9,90

CAESAR’S SALAD........................................................ 12,50
Lettuce, croutons, parmesan, special sauce
and grilled chicken fillet
Φρεσκοκομμένο μαρούλι, κρουτόν, παρμεζάνα, ψητό φιλέτο
κοτόπουλο και την εξαιρετική Souvlaki Story σως.

Φρεσκομμένο κρεμμύδι, μαιντανός, σως γιαουρτιού
και έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

Homemade fried potatoes
Φρέσκιες τηγανητές πατάτες

SALAD STORY SPECIAL
................................... 12,90
Golden corn pita bread bites, with fresh cut vegetables mix
(lettuce, cabbage, carotts), diced tomatoes, cucumber, gouda
cheese, special sauce and Greek olives
Φρεσκοκομμένα ανάμεικτα λαχανικά μαρούλι , λάχανο, καρότο,
ψιλοκομμένη ντομάτα, αγγούρι, ελιές μαζί με χρυσαφένια πίτα
καλαμποκιού σε κομματάκια, τυρί γκούντα, την εξαιρετική
Souvlaki Story σως και έξτρα παρθένο ελαιόλαδo.

Lettuce, fresh cut tomatoes, cucumber, boilled egg, ham,
cheddar cheese, Greek olives and special sauce
Φρεσκοκομμένο μαρούλι, ντομάτα, αγγούρι, βραστό αυγό,
ζαμπόν, ελιές, τυρί τσένταρ και σπέσιαλ σως.

..................................... 5,00

Fried zucchini balls / Κολοκυθοκεφτέδες
Potato salad

..... 5,90

................................. 9,90
Fresh cut vegetables mix with lettuce, cabbage, carotts, fresh
green peppers (not spicy), golden corn pita bread bites, extra
virgin olive oil and balsamic vinaigrette
Φρεσκοκομμένα ανάμεικτα λαχανικά μαρούλι , λάχανο, καρότο
και πράσινες πιπεριές μαζί με χρυσαφένια πίτα καλαμποκιού σε
κομματάκια έξτρα παρθένο ελαιόλαδο και βινεγκρέτ βαλσάμικου.

MEDITERRANEAN SALAD

Pita Bread Types

Sauces

Grilled corn pita bread............................................................ 1,00
Χρυσαφένια πίτα καλαμποκιού

Yogurt dream........................................................................... 3,50
Ονειρεμένη σως γιαουρτιού

Warm tortillas ......................................................................... 1,20
Τορτίγιες

Tzatziki traditional................................................................... 3,50
Παραδοσιακό τζατζίκι

Grilled pita bread shots filled with souvlaki story sauce..... 3,50
Πιτάκια γεμιστά με την σπέσιαλ souvlaki story σως

Paprika sauce (spicy hot)
Σως πάπρικα (καυτερή)

Grilled bread “the greek way”................................................ 1,50
Grilled bread, a splash of olive oil, oregano and a pinch of sea salt
Ψημένο ψωμί με ελαιόλαδο, ρίγανη και θαλασσινό αλάτι

Mayonnaise.............................................................................. 3,50
Μαγιονέζα

................................................ 3,50

Refreshments and Drinks
Coca-Cola 330ml | 500ml............................. 1,80 | 2,80
Coca-Cola Zero 330ml | 500ml..................... 1,80 | 2,80
Coca-Cola no Calories and with sweetener
from plant Stevia 330ml | 500ml................. 1,80 | 2,80
Coca-Cola Light 330ml | 500ml.................... 1,80 | 2,80
Fanta Orange 330ml.................................................1,80
Fanta Lemon 330ml..................................................1,80
Fanta Blue 330ml.....................................................1,80
Sprite 330ml..............................................................1,80
Schweppes Soda Water 330ml...............................1,80
Amita Motion 330ml.................................................2,00
Fresh Orange Juice...........................................................5,50

Desserts

AVRA Natural Mineral Water 500ml | 1lt.... 0,50 | 1,50
Sparkling Water 330ml.....................................................2,90
Alfa 330ml (Greek Beer)....................................................2,50
Amstel 330ml.....................................................................2,50
Amstel Radler 330ml.........................................................2,50
Bottle White Wine 750ml.................................................18,90
Bottle Red Wine 750ml....................................................18,90
Glass White Wine 187,5ml................................................5,50
Glass Red Wine 187,5 ml..................................................5,50

Home made souffle chocolate................................................6,90
Σπιτικό σουφλέ σοκολάτας
Greek yogurt (with honey & wall nuts)..................................4,50
Ελληνικό γιαούρτι (με μέλι και καρύδια)
Greek yogurt (with traditional quince spoonsweet).............4,50
Ελληνικο γιαουρτι
(με παραδοσιακό γλυκό του κουταλιού κυδώνι)
Baklava.....................................................................................7,50
Μπακλαβάς

Greek Ouzo 200ml.............................................................8,00
Greek Tsipouro..................................................................8,00

The Souvlaki Story team purchases all its raw materials and ingredients from certified Greek suppliers that offer the healthiest and
most natural products available. We are in close contact with local producers from all over Greece and we order the best quality
available, which we then serve with the utmost care. For all our dishes we use only olive oil, sun flower oil is used only for frying that
we change with new every day. We use Greek feta cheese and all our vegetables are freshly chopped.
Prices include all legal charges 13% - 24% VAT and city tax 0.5%.
Prices can change without prior notice.

Η ομάδα του Souvlaki Story χρησιμοποιεί τα καλύτερα συστατικά και αγοράζει μόνο αγνά υλικά από Έλληνες προμηθευτές
πιστοποιημένους. Παραμένουμε σε συνεχή επαφή με παραγωγούς απ’ όλη την Ελλάδα, παραγγέλνουμε πάντα την καλύτερη διαθέσιμη
ποιότητα και σας την προσφέρουμε με απόλυτη προσοχή. Στις σαλάτες και τα μαγειρεύτα χρησιμοποιούμε ελαιόλαδο. Τα τηγανητά
παρασκεύαζονται με ηλιέλαιο και τα λάδια στις φριτέζες αλλάζονται καθημερινά. Η φέτα που χρησιμοποιούμε είναι Ελληνική και τα
λαχανικά μας φρεσκοκομμένα. Στις τιμές περιλαμβάνονται όλες οι νόμιμες επιβαρύνσεις ΦΠΑ 13% - 24% και δημοτικός φόρος 0,5%.
Οι τιμές μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Ε Λ Ά Χ Ι Σ Τ Η Π Α Ρ Α Γ Γ Ε Λ ΊΑ | M I N I M U M O R D E R 5 €

1

2

3

4

5

37 Enoplon Dinameon Str
Chora Mykonos
(Three Wells)

Fabrica Food Mall
Chora Mykonos
(Fabrica)

6 Kouzi Georgouli str.
Chora Mykonos
(Mparkia-Scandinavian Bar)

44 Voriou Ipirou Str
Chora Mykonos
(Lakka)

Argyraina,
Mykonos, Greece
100 meters after the
“Public Medical Center”

D E L I V E R Y
+30 22890-24657 & +30 22890-24790
MOBILE: +30

6970 400 500

WhatsApp |

www.souvlakistory.com

viber

ΦΕΡΝΟΥΜΕ ΤΟ SOUVLAKI STORY ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ! | BRINGING THE SOUVLAKI STORY CLOSE TO YOU!
ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 5:00 TO ΠΡΩΙ | UNTIL 5:00AM IN THE MORNING

