Αναψυκτικά / Μπύρες / Κρασιά
Αναψυκτικά (330ml)

............................................................................................1,10

Αναψυκτικά (500ml)

............................................................................................1,30

Αναψυκτικά (1,5lt)

.................................................................................................2,70

Νερό μικρό (500ml)

..............................................................................................0,50

Νερό μεγάλο (1,5lt)

..............................................................................................1,00

Heineken κουτί (330ml)

...................................................................................1,50

Αmstel κουτί (330ml)

.........................................................................................1,50

Μύθος κουτί (330ml)

...........................................................................................1,50

Kaiser κουτί (330ml)

...........................................................................................1,50

FIx κουτί (330ml)
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....................................................................................................1,50

Heineken μπουκάλι (500ml)

.........................................................................2,50

Amstel μπουκάλι (500ml)

...............................................................................2,50

Μύθος μπουκάλι (500ml)

................................................................................2,50

Κaiser μπουκάλι (500ml)

.................................................................................2,50

Fix μπουκάλι (500ml)

..........................................................................................2,50

Κρασί Χύμα Λευκό (το κιλό)

..........................................................................4,00

ΚΡΑΣΙ ΧΥΜΑ ΚΟΚΚΙΝΟ (το κιλό)

...............................................................4,00

ΚΟΥΡΤΑΚΗ / ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑ (εμφιαλωμένο 500ml)

.......................3,00

Όλες οι παραπάνω τιμές αναγράφονται σε ευρώ και περιλαμβάνονται όλες οι νόμιμες επιβαρύνσεις.
Τα προϊόντα που σημειώνονται με αστερίσκο [*] είναι κατεψυγμένα. Το λάδι που χρησιμοποιούμε στα φαγητά & στις σαλάτες είναι ΑΓΝΟ
ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ & οι πατάτες τηγανίζονται σε ΦΥΤΙΚΑ ΕΛΑΙΑ. Οι τηγανητές πατάτες είναι κατεψυγμένες & προτηγανισμένες.
ΦΕΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΑΡΕΛΙΣΙΑ
Όλες οι παραπάνω τιμές μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Ροπόδης Αθανάσιος

Για τυχόν παρατηρήσεις, σχόλια & προτάσεις επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: trigyroapola@gmail.com

www.trigyroapola.gr
GΤριγύρο απ’ όλα | www.facebook.com/trigyroapola

210 222 12 12 - 210 222 18 08
698 21 73 789 - 695 51 02 404
Γαλάτσι | Βεΐκου 83

Ελάχιστη παραγγελία 3€

210 222 12 12 - 210 222 18 08
698 21 73 789 - 695 51 02 404
Διανομή: Καθημερινά 12:00 - 02:00
Ελάχιστη παραγγελία 3€

Ορεκτικά
*Πατάτες τηγανητές ............................................................................................. 2,00
*Πατάτες τηγανητές (σως) ................................................................................ 2,30
*Πατάτες τηγανητές (κεφαλοτύρι) .................................................................. 2,50
*Πατάτες τηγανητές (κεφαλοτύρι, σως) ....................................................... 2,80
*Πατάτες τηγανητές (κεφαλοτύρι, σως, μπέικον) ..................................... 3,20
Πίτα της Γιαγιάς (2 πίτες, φέτα, ντομάτα, πιπεριά, πάπρικα) ................. 4,00
Φέτα ψητή ................................................................................................................ 4,00
Τυροκαυτερή ......................................................................................................... 2,40
Τυροσαλάτα ............................................................................................................ 2,40
Τζατζίκι ....................................................................................................................... 2,40
Φέτα .............................................................................................................................. 2,40
*Τυροκροκέτες (6 τεμ) ......................................................................................... 3,40
*Mozzarella sticks (6 τεμ) ................................................................................. 3,40
*Κροκέτες Chili pepper (6τεμ) ...................................................................... 3,40
Σως μερίδα ............................................................................................................ 2,00
Πιτάκι ........................................................................................................................... 0,30
Πιτάκι γεμιστό με τυρί .................................................................................... 1,00

Σαλάτες
Αγγουροντομάτα

.................................................................................................. 4,00

(ντομάτα, αγγούρι, ελαιόλαδο)

Χωριάτικη

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

(κρεμμυδάκι ξερό, ντομάτα, αγγούρι, ελιές, πιπεριά πράσινη, φέτα, ρίγανη)

4 Εποχές λαχανικών

......................................................................................... 4,00

(φρεσκοτριμμένο Λάχανο & καρότο μαζί με φύλλωμα μαρουλιού,
φέτες ντομάτας & αγγουριού)

Σεφ

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

(φρεσκοκομμένα φυλλώματα από μαρούλι μαζί με φέτες ντομάτας & αγγουριού,
τυρί, ζαμπόν, βραστό αυγό & σως κοκτέιλ)

Ρόκα-Παρμεζάνα

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

(ντοματίνια cherry, φρεσκοκομμένη ρόκα, τραγανό κρουτόν πίτας,
παρμεζάνα & σως βινεγκρέτ με βαλσάμικο)

Μαρούλι

...................................................................................................................... 4,00

(δροσερά φυλλώματα μαρουλιών με φρέσκο κρεμμυδάκι)

Λάχανο-καρότο

..................................................................................................... 4,00

(φρεσκοτριμμένο λάχανο & καρότο)

Caesar’s

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

(λόλα πράσινη, λόλα κόκκινη, κινέζικο λάχανο, βραστοί σπόροι από καλαμπόκι,
ψητό μπέικον, κοτόπουλο φιλέτο, τριμμένη παρμεζάνα, τραγανό κρουτόν πίτας,
σως caesar’s)

Σπέσιαλ Ανάμεικτη

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

(λόλα πράσινη, λόλα κόκκινη, κινέζικο λάχανο, ημίλιαστη ντομάτα,
παρμεζάνα & σώς βινεγκρέτ με βαλσάμικο)

Κοτοσαλάτα

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

(φυλλώματα μαρουλιού, κοτόπουλο φιλέτο, φέτες ντομάτα & αγγουριού,
τυρί σως κοκτέιλ)
Οι τιμές μας είναι ίδιες και στο κατάστημα

Tυλιχτά

Mεγάλο

Γίγας

Πίτα γύρος χοιρινός (χειροποίητος).................................................................2,10
Πίτα καλαμάκι χοιρινό......................................................................................2,10
Πίτα καλαμάκι κοτόπουλο.............................................................................2,20
Πίτα γύρος κοτόπουλο (χειροποίητος)...........................................................2,20
Πίτα καλαμάκι πανσέτα....................................................................................2,00
Πίτα καλαμάκι μοσχάρι γάλακτος ..........................................................3,40
Πίτα κοτομπέικον..................................................................................................2,80
Πίτα μπιφτέκι της μαμάς (χειροποίητο)........................................................2,30
*Πίτα μπιφτέκι λαχανικών...............................................................................2,30
Πίτα κεμπάπ..............................................................................................................2,30
Πίτα λουκάνικο.......................................................................................................2,00
Πίτα γύρο χοιρινό σπέσιαλ (πατάτα, ντομάτα, σως, μπέικον, τυρί)..........3,40
Πίτα γύρο κοτόπουλο σπέσιαλ (πατάτα, ντομάτα, σως, μπέικον, τυρί)......3,40
Πίτα λαχανικών......................................................................................................1,50
Πίτα κομμένη...........................................................................................................0,40

3,90
3,90
3,90
3,90
3,90
4,90
4,70
3,90
3,90
3,90
3,90
5,50
5,50
2,70
0,50

Kαλαμάκια xειροποίητα 100 γρ. με πιτάκι
Καλαμάκι χοιρινό ......................................................................................................................1,50
Καλαμάκι κοτόπουλο (στήθος) ............................................................................................1,60
Καλαμάκι κοτομπέικον...........................................................................................................2,00
Καλαμάκι κεμπάπ........................................................................................................................1,60
Καλαμάκι μπιφτέκι της μαμάς (χειροποίητο).................................................................1,60
Καλαμάκι μοσχάρι γάλακτος..............................................................................................2,30
Καλαμάκι πανσέτα......................................................................................................................1,60
Καλαμάκι λουκάνικο................................................................................................................1,50

Σάντουιτς XXL

Καλαμάκι χοιρινό ...................................................................................................................... 4,00
Καλαμάκι κοτόπουλο ............................................................................................................ 4,00
Γύρος χοιρινός (χειροποίητος).................................................................................................. 4,00
Γύρος κοτόπουλο (χειροποίητος) ........................................................................................... 4,00
Καλαμάκι πανσέτα .................................................................................................................. 4,00
Μπιφτέκι της μαμάς (χειροποίητο) ...................................................................................... 4,00
*Μπιφτέκι λαχανικών ............................................................................................................. 4,50
Κεμπάπ ............................................................................................................................................. 4,50
Λουκάνικο ..................................................................................................................................... 4,00
Κοτομπέικον ................................................................................................................................ 4,80
Καλαμάκι μοσχάρι γάλακτος .......................................................................................... 5,90
Λαχανικών .................................................................................................................................... 3,00
Σπέσιαλ γύρο χοιρινό (χειροποίητος γύρος, πατάτα, ντομάτα, σως, μπέικον, τυρί)...... 5,50
Σπέσιαλ γύρο κοτόπουλο (χειροποίητος γύρος, πατάτα, ντομάτα, σως, μπέικον, τυρί).....5,50
Σπέσιαλ μπιφτέκι (πατάτα, ντομάτα, σως, μπέικον, τυρί)..................................................... 5,50

Με το κιλό
8,50
Κοτόπουλο παϊδάκι ................................................................................................................
Πανσέτα χοιρινή .....................................................................................................................19,00
Γύρος χοιρινός (χειροποίητος) ...............................................................................................24,00
Γύρος κοτόπουλο (χειροποίητος) ........................................................................................24,00
Μπριζολάκια χοιρινά ..........................................................................................................22,00

Mερίδες
Γύρος κοτόπουλο μερίδα (χειροποίητος γύρος, πατάτες, ντομάτα, σως, 1 πίτα) ........7,20
Γύρος χοιρινός μερίδα (χειροποίητος γύρος, πατάτες, κρεμμύδι, ντομάτα, τζατζίκι, 1 πίτα) ...7,00
Γύρος ανάμεικτος μερίδα (χειροποίητος γύρος, πατάτες, κρεμμύδι, ντομάτα, τζατζίκι, σως, 1 πίτα).7,50
Καλαμάκι χοιρινό μερίδα (4 καλαμάκια, πατάτες, ντομάτα, τζατζίκι, 1 πίτα).......7,40
Καλαμάκι κοτόπουλο (στήθος) μερίδα ............................................................. 7,40
(4 καλαμάκια, πατάτες, ντομάτα, σως, 1 πίτα)

Καλαμάκι κοτομπέικον μερίδα

......................................................................................7,40

(4 καλαμάκια, πατάτες, ντομάτα, σως, 1 πίτα)

Καλαμάκι κεμπάπ μερίδα (4 κεμπάπ, πατάτες, ντομάτα, τυροκαυτερή, 1 πίτα)....7,00
Μοσχαρίσια γάλακτος (πατάτες, ντομάτα, σως, 1 πίτα).............................................12,00
Καλαμάκι πανσέτα μερίδα (4 καλαμάκια, πατάτες, ντομάτα, σως, 1 πίτα) ........7,00
Μπιφτέκι μερίδα της μαμάς (χειροποίητο)..........................................................................7,30
(πατάτες, ντομάτα, σως, 1 πίτα)

Μπιφτέκι λαχανικών μερίδα

(πατάτες, ντομάτα, σως, 1 πίτα)

............................................................................................6,90

Μπριζόλα χοιρινή

......................................................................................................................7,00

Κοτόπουλο φιλέτο

.....................................................................................................................7,00

(πατάτες, ντομάτα, σως, 1 πίτα)
(πατάτες, ντομάτα, σως, 1 πίτα)

Μπουτάκια κοτόπουλο μερίδα

(πατάτες, ντομάτα, σως, 1 πίτα)

Λουκάνικο χωριάτικο

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

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

(πατάτες, ντομάτα, μουστάρδα, 1 πίτα)

Πανσέτα χοιρινή

.........................................................................................................................7,20

(πατάτες, ντομάτα, σως, 1 πίτα)

Γιαουρτουλού «Τριγύρο»

...................................................................................................7,20

(1 πίτα μεγάλη, κεμπάπ, γιαούρτι, σάλτσα κόκκινη, πάπρικα, πατάτες)

Μπριζολάκια χοιρινά μερίδα

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

Ποικιλία κρεάτων 4 ατόμων

..........................................................................................27,00

Ποικιλία κρεάτων 2 ατόμων

..........................................................................................14,00

(4 μπριζολάκια, πατάτες, ντομάτα, τζατζίκι, 1 πίτα)

(2 καλαμάκια χοιρινά, 2 καλαμάκια κοτόπουλο, 2 μπριζολάκια, 2 λουκάνικα,
2 μπιφτέκια, γύρος χοιρινός, γύρος κοτόπουλο, τυροσαλάτα, πατάτες,
2 κροκέτες chili pepper, 2 τυροκροκέτες 2 πίτες)
(1 καλαμάκι χοιρινό, 1 καλαμάκι κοτόπουλο, 1 μπριζολάκι, 1 λουκάνικο,
1 μπιφτέκι, γύρος χοιρινός, γύρος κοτόπουλο, τυροσαλάτα, πατάτες,
2 κροκέτες pepper, 2 τυροκροκέτες, 1 πίτa)

Τριγυροσκεπαστές
Σκεπαστή γύρος χοιρινός

Mεγάλη

Γίγας

(χειροποίητος)...................................................7,50

9,00

(2 πίτες, ντομάτα, κρεμμύδι, πιπεριά, μπέικον, τυρί, πατάτες)

Σκεπαστή γύρος κοτόπουλο (χειροποίητος)

...........................................7,50

9,00

........................................7,50

9,00

Σκεπαστή Λαχανικών

.....................................................................................6,00

7,50

Πίτα κλαμπ κοτόπουλο

..................................................................................9,00

-

...........................................................................................9,00

-

(2 Πίτες, σως, ντομάτα, μαρούλι, μπέικον, τυρί, πατάτες)

Σκεπαστή μπιφτέκι της μαμάς (χειροποίητο)

(2 πίτες, μπέικον, τυρί, ντομάτα, πιπεριά, σώς, πατάτες)
(2 πίτες, τυρί, ντομάτα, πιπεριά, μαρούλι, πατάτες)

(3 πίτες, μπέικον, τυρί, μαρούλι, ντομάτα, σώς, πατάτες)

Πίτα κλαμπ χοιρινό

(3 πίτες, μπέικον, τυρί, μαρούλι, ντομάτα, τυροσαλάτα, πατάτες)

