
28210 68889 - 28210 60855
Tηλ. Διανομής:

Πλατανιάς, Χανιά
www.giaourtoplimmira.com    info@giaourtoplimmira.com

γιαουρτοπλημμύρα



ΓΙΑΟΥΡΤΟΠΛΗΜΜΥΡΑ, ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΣΟΥΒΛΑΚΙ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ

Το 1994 στον Πλατανιά, στα Χανιά, άνοιξε η Γιαουρτοπλημμύρα, ένα μικρό μαγαζί 
με μία μεγάλη φιλοδοξία: να γίνει η πρώτη σας γαστριμαργική επιλογή για 
σουβλάκι, fast food και οποιαδήποτε άλλη νοστιμιά θέλετε να γευτείτε. 

 Με πολλή δουλειά, αλλά ακόμα περισσότερη όρεξη, καταφέραμε σιγά σιγά να 
εδραιωθούμε στην προτίμησή σας και στην πορεία να καταταχθούμε πρώτοι στην 
καρδιά σας. Το στοίχημα, όμως, που βάλαμε με τους εαυτούς μας δεν είναι απλά η 
κατάκτηση της κορυφής, αλλά η διατήρησή μας εκεί… Έτσι, δεν επαναπαυόμαστε, αλλά 
προσπαθούμε καθημερινά να διατηρήσουμε το υψηλό επίπεδο που με τόση δουλειά 
έχουμε κατακτήσει και να το ανεβάσουμε ακόμα υψηλότερα, επειδή σας αξίζει!

Μένοντας πάντα πιστοί στις παραδόσεις μας αλλά και στις απαιτήσεις 
σας, συνεχίζουμε να προμηθευόμαστε τα καλύτερα υλικά καθημερινά, έτσι 
ώστε τα προϊόντα μας να είναι πάντα φρέσκα, υγιεινά και νόστιμα. 

Χρησιμοποιούμε μόνο φρέσκιες πρώτες ύλες, φρέσκο κρέας και αγνό ελαιόλαδο, ενώ οι 
πατάτες μας τηγανίζονται σε ηλιέλαιο, για να διατηρήσουν την ελαφριά γεύση τους και τα 
επίπεδα της χοληστερόλης χαμηλά, για να μπορούν όλοι άφοβα να απολαύσουν τα φαγητά 
μας στο χώρο μας ή στο χώρο σας. Είμαστε κοντά σας κάθε στιγμή της ημέρας με ένα 
τηλεφώνημα, με τα πιο λαχταριστά σουβλάκια και άλλες fast food -και όχι μόνο- λιχουδιές.

Με τις εκλεκτές μας γεύσεις, που συνεχώς εμπλουτίζονται με νέες ιδέες 
και πιάτα, προσπαθούμε να ικανοποιήσουμε και τους πιο απαιτητικούς 
καλοφαγάδες. Γι’ αυτό το λόγο κάθε σκέψη, ιδέα, πρόταση ή ακόμα και 
παρατήρησή σας είναι καλοδεχούμενη και θα ληφθεί υπ’ όψιν.

Χάρη σε σας είμαστε αυτοί που είμαστε. Χάρη σε σας μπορούμε να γίνουμε ακόμα καλύτεροι!



GIAOURTOPLIMMIRA
THE BEST SOUVLAKI 
IN CHANIA

Πάντα 
παγωμένη!

Giaourtoplimmira opened in 1994 in Chania. It was a small restaurant 
with a great ambition: to become your first choice when it comes to 
Souvlaki, fast food and other delicious meals. With hard work and 
strong will, we managed to become your favorite restaurant and gain 
a place in your heart. However, the challenge for us is not just to be 
on top, but to stay there… This is why we are constantly trying to 
maintain our high level of services which we have achieved with our 
hard work and increase our standards even more, because you deserve it!

Always faithful to our traditions and your requirements, we continue 
to purchase the best ingredients so that our products always remain 
fresh, healthy and tasty. We use only fresh ingredients, pure 
olive oil and our fries are prepared in sunflower oil to maintain 
their light taste and low cholesterol levels, so that everyone 
may enjoy them in the restaurant or at their place. We are at your 
service every hour of the day with just one phone call, with the 
tastier Souvlaki and other fast food - and not only- meals.

With our exquisite tastes, which are constantly enriched, we try 
to satisfy even the more demanding customers. This is why every 
thought, suggestion or observation is always welcome and will be 
taken into consideration. Thanks to you, we can become even better!



Ομελέτες
Omelettes

Πρωινό 
Breakfast

Σαλάτες
Salads

Τυρί 3,20
Cheese omelette

Tυρί και τομάτα 3,40
Cheese and tomato omelette

Mπέικον 3,50
Bacon omelette

Τυρί και μπέικον 3,80
Cheese and bacon omelette

Σπέσιαλ 5,00
Special omelette

Φέτα 4,80
Feta cheese omelette

Λαχανικών 4,80
Vegetarian omelette

Απλό (ψωμί τοστ, τυρί, ζαμπόν, βούτυρο, 

μαρμελάδα, χυμός) 4,99

Simple (toast bread, cheese, ham, butter, marmalade, juice)

Σπεσιαλ (ψωμί τοστ, τυρί, ζαμπόν, βούτυρο, 

μαρμελάδα, χυμός, ομελέτα, καφές) 5,99

Special (toast bread, cheese, ham, butter, 

marmalade, juice, omelette, coffee)

Μαρούλι 3,50
Lettuce salad

Λάχανο 3,50
Gabbage salad

Τζατζίκι 3,50
Tzatziki (yogurt, cucumber and garlic dip)

Ντάκος 3,50
Ntakos (cretan rusks, crumbled 
mizithra cheese and olive oil)

Αγγούρι & τομάτα 4,00
Cucumber & tomato salad

Χωριάτικη (τομάτα, αγγούρι, ελιές, 
κρεμμύδι, πιπεριά, φέτα) 5,00
Greek salad (tomato, cucumber, olives, 
onion, green pepper, feta cheese)

Κρητική (τομάτα, αγγούρι, ελιές, κρεμμύδι, 
πιπεριά, μυζήθρα, παξιμάδι) 5,50
Cretan salad

Σαλάτα του σεφ (μαρούλι, καλαμπόκι, 
τομάτα, τυρί, ζαμπόν, αγγούρι, σως) 5,50
Chef’s salad (lettuce, corn, tomato, 
cheese, ham, cucumber, sauce)

Τονοσαλάτα (μαρούλι, καλαμπόκι, 
τομάτα, αγγούρι, τόνος, σως) 5,50
Tuna salad (lettuce, corn, tomato, cucumber, tuna,sauce)

Μεξικάνικη (μαρούλι, καλαμπόκι, κρεμμύδι, 
μπέικον, φασόλια, σως) 6,00
Mexican salad (lettuce, corn, onion, 
bacon, beans, sauce)

Σαλάτα του Καίσαρα (μαρούλι, 
κρουτόν, καλαμπόκι, κοτόπουλο, 
παρμεζάνα, σως σίζαρ) 6,00
Ceasar’s salad (lettuce, crouttons, corn, 
chicken, parmezan cheese, ceasar sauce)

Σαλάτα vinegrette με διάφορα είδη μαρουλιών, 
ξερό σύκο και σάλτσα βινεγκρέτ 5,00
Vinegrette salad with different types of 
lettuce, dry figs and vinegrette sauce

Γαριδοσαλάτα με μαρούλι, τομάτα, 
αγγούρι και σάλτσα γιαούρτι με 
μαγιονέζα και μουστάρδα 6,00
Shrimp salad with lettuce, tomato, cucumber and 
yogurt sauce with mayonaise and mustard

Σαλάτα Γιαουρτοπλημμύρα (λόλα, ρόκα, 
κοτόπουλο, καλαμπόκι, σως βινεγκρέτ, 
παρμεζάνα, κουκουνάρι) 6,00
Giaourtoplimmira salad (lola, roka, chicken, corn, 
vinegrette sauce, parmezan cheese, pine nuts)



Σπέσιαλ 6,50 / 11,50
Special pizza

Μαργαρίτα 5,50 / 8,10
Margarita

Πεπερόνι 6,00 / 10,00
Pepperoni

Χωριάτικη 6,00 / 9,50
Greek pizza

Καρμπονάρα 6,00 / 10,00
Carbonara

Λαχανικών 5,50 / 8,40
Vegetarian

Φτιάξε την δικιά σου πίτσα
Make your own pizza

Χάμπουργκερ (μπιφτέκι με φρέσκο κιμά, 
μαρούλι, τομάτα, κρεμμύδι, σως) 3,40
Hamburger (fresh mince meat burger, 
lettuce, tomato, onion, sauce)

Τσίζμπουργκερ (μπιφτέκι με φρέσκο κιμά, 
μαρούλι, τομάτα, κρεμμύδι, τυρί, σως) 3,60
Cheesburger (fresh mince meat burger, 
lettuce, tomato, onion, cheese, sauce)

Χάμπουργκερ σπέσιαλ (τυρί, μπέικον, τομάτα, 
μαρούλι, κρεμμύδι, αυγό, σως) 4,20
Special hamburger (cheese, bacon, 
tomato, lettuce, onion, egg, sauce)

Διπλό χάμπουργκερ σπέσιαλ (2 μπιφτέκια 
με φρέσκο κιμά, τυρί, μπέικον, τομάτα, 
μαρούλι, κρεμμύδι, αυγό, σως) 6,00
Double special hamburger (2 fresh mince meat burgers, 
cheese, bacon, tomato, lettuce, onion, egg, sauce)

Μικρή / Small

τεμ. 4 pcs
Μεγάλη / Large

τεμ. 8 pcs

Χάμπουργκερ
Burgers

Pizza
! Επιλέξτε μπιφτέκι μοσχαρίσιο / λαχανικών

Choose between beef  / veggie burger

Σκέτη απόλαυση!



Μακαρονάδες
Pasta

Τυρί 4,50
Cheese

Ναπολιτάνο 5,00
Napolitan

Μπολονέζ (με κιμά) 5,50
Bolognese

Καρμπονάρα 6,00
Carbonara

Πέννες τέσσερα τυριά 5,50
Penne with four kinds of cheese

Πέννες με κοτόπουλο και σάλτσα από κρέμα 
γάλακτος, κρασί, μπέικον και παρμεζάνα 6,00
Penne with chicken and sauce made from fresh 
cream, wine, bacon and parmesan cheese

Μακαρόνια φούρνου με σάλτσα ντομάτας, 
κρέμα γάλακτος, ζαμπόν, μπέικον, λουκάνικο, 
μανιτάρια, πιπεριά και τυρί 6,00
Oven spaggheti with tomato sauce, fresh cream, ham, 
bacon, sausage, mushroom, pepper and cheese

Επιλογή από σπαγγέτι, πέννες, χυλοπίτες
Choice from spaghetti, pennes, greek noodles

Γεμιστά 6,00
Stuffed tomatoes & peppers

Μουσακάς 6,50
Mousakas

Παστιτσιο 6,50
Pastitsio

Greek cuisine

Snacks
Τηγανητές πατάτες 2,60
French fries

Τηγανητές πατάτες με σως 2,80
French fries with dressing

Τηγανητές πατάτες με τυρί 2,70
French fries with cheese

Τηγανητές πατάτες με σως & τυρί 3,00
French fries with dressing & cheese

Τηγανητές πατάτες με τυρί,  σως & μπέικον 4,00
French fries with cheese, sauce and bacon

Κλαμπ σάντουιτς 5,50
Club sandwich

Κλαμπ σάντουιτς με τόνο 6,00
Tuna club sandwich

Κλαμπ σάντουιτς με κοτόπουλο 6,00
Chicken club sandwich

Κλαμπ σάντουιτς βετζετέριαν 4,80
Vegetatian club sandwich

Σκεπαστή κοτόπουλο (2 πίτες – κανονική ή 
σικάλεως, γύρος, τυρί, ντομάτα, σως) 6,00
Skepasti with chicken (2 pitta bread – normal/
rye, chicken gyros, cheese, tomato, dressing)

Σκεπαστή χοιρινή (2 πίτες – κανονική ή 
σικάλεως, γύρος, τυρί, ντομάτα, σως) 5,50
Skepasti with pork (2 pitta bread – normal/
rye, pork gyros, cheese, tomato, sauce)

Μεγάλη σκεπαστή κανονική ή σικάλεως 10,00
Big skepasti – normal/rye

Τοστ (τυρί, ζαμπόν, ντομάτα) 2,80
Toast (cheese, ham, tomato)

Τοστ σπέσιαλ (τυρί, ντομάτα, μπέικον, ζαμπόν, 
μπιφτέκι, τυροσαλάτα, πατάτες) 5,00
Special toast (cheese, tomato, bacon, ham, 
burger, cheese dressing, french fries)

Σουβλάκια
Souvlaki

μαγειρευτά
!

!

Ρωτήστε μας για το πιάτο ημέρας
Ask for the dish of the day



Μακαρονάδες
Pasta

Τυρί 4,50
Cheese

Ναπολιτάνο 5,00
Napolitan

Μπολονέζ (με κιμά) 5,50
Bolognese

Καρμπονάρα 6,00
Carbonara

Πέννες τέσσερα τυριά 5,50
Penne with four kinds of cheese

Πέννες με κοτόπουλο και σάλτσα από κρέμα 
γάλακτος, κρασί, μπέικον και παρμεζάνα 6,00
Penne with chicken and sauce made from fresh 
cream, wine, bacon and parmesan cheese

Μακαρόνια φούρνου με σάλτσα ντομάτας, 
κρέμα γάλακτος, ζαμπόν, μπέικον, λουκάνικο, 
μανιτάρια, πιπεριά και τυρί 6,00
Oven spaggheti with tomato sauce, fresh cream, ham, 
bacon, sausage, mushroom, pepper and cheese

Επιλογή από σπαγγέτι, πέννες, χυλοπίτες
Choice from spaghetti, pennes, greek noodles

Σουβλάκια
Souvlaki

Επιλέξτε πίτα κανονική ή σικάλεως
Choose between normal or rye pitta bread

Σουβλάκι 
χοιρινό 1,50
Pork stick

Σουβλάκι 
κοτόπουλο 1,50
Chicken stick

Σουβλάκι 
μοσχάρι 2,30
Beef stick

Μπριζολάκι 1,50
Pork chop small

Κεμπάπ 1,50
Kebab

Κεμπάπ 
φιλαδέλφια 1,60
Philadelphia kebab

Μπιφτέκι 
μοσχαρίσιο 1,70
Beef burger

Μπιφτέκι 
λαχανικών 1,70
Veggie burger

Per item

Με το τεμάχιο

!

Ρωτήστε μας για το πιάτο ημέρας
Ask for the dish of the day

Πάντα παγωμένη!

Πίτα χωρίς κρέας - γιαούρτι, τομάτα, κρεμμύδι, 
πατάτα (μονή/διπλή/ανοιχτό) 2,00/2,30
Pitta bread without meat - yogurt, tomato, 
onion, fries (single/double pitta bread)

Σουβλακόπιτα - σουβλάκι χοιρινό, 
γιαούρτι, τομάτα, κρεμμύδι, πατάτα (μονή/
διπλή/ανοιχτό) 2,60/2,80/3,10
Pitta with pork stick (single/double pitta bread)

Γυρόπιτα (μονή/διπλή/ανοιχτό) 2,60/2,80/3,10
Pitta with pork gyros (single/double pitta bread)

Γυρόπιτα σικάλεως  
(μονή/διπλή/ανοιχτό) 2,90/3,00/3,10
Rye pitta with pork gyros (single/double pitta bread)

Σουβλακόπιτα κοτόπουλο (μονή/διπλή/
ανοιχτό) 2,60/2,80/3,10
Pitta with chicken stick (single/double pitta bread)

Γυρόπιτα κοτόπουλο (μονή/διπλή/
ανοιχτό) 2,80/2,60/3,10
Pitta with chicken gyros (single/double pitta bread)

Μπιφτεκόπιτα (μονή/διπλή/
ανοιχτό) 2,80/2,60/3,10
Pitta with burger (single/double pitta bread)

Κεμπάπ πίτα (μονή/διπλή/ανοιχτό) 280/2,60/3,10
Kebab (single/double pitta bread)

Κεμπάπ κοτόπουλο πίτα (μονή/διπλή/
ανοιχτό) 2,80/2,60/3,10
Chicken kebab (single/double pitta bread)

Κυπριακή πίτα με χοιρινό ή γύρο κοτόπουλο 2,90
Cypriot pitta with pork or chicken gyros

Γυρόπιτα Χ-large σε μεγάλη πίτα με γύρο 
και special sauce, ντομάτα, αγγουράκι, 
κρεμμυδάκι, γιαούρτι 4,50
X-large pitta with gyros, special sauce, 
tomato, cucumber, onion, yogurt

Σουβλάκι Χ-large σε μεγάλη πίτα με κοτομπέικον 
και special sauce, ντομάτα, κρεμμυδάκι, τυρί 
τσένταρ, ψιλοκομμένο μπέικον 5,00
X-large pitta with chicken & bacon, special sauce, 
tomato, onion, cheddar cheese, chopped bacon

Καρχαρίας (με γύρο χοιρινό ή κοτόπουλο) 2,90
Shark sandwich (with pork or chicken gyros)

Αραβική πίτα (με γύρο χοιρινό ή κοτόπουλο) 2,90
Arabic pita (with pork or chicken gyros)

Θρακόψωμο 2,90
Thrakopsomo

Πίτα με σουβλάκι μοσχάρι 3,10
Beef stick with pitta bread



Πιάτα  της ώρας             
Μπιφτέκι (3 τεμ + 2 πιτ. ) 6,50
Burger (3 pieces + 2 pittas)

Μπιφτέκι α λα κρεμ 8,50
Burger a la crème (3 pieces + 2 pittas)

Γεμιστό μπιφτέκι (1τεμ + 2 
πιτάκια + πατάτες) 9,00
Stuffed burger (1 piece + 2 pittas + fries)

Κοτόπουλο φιλέτο (2 πιτ + πατάτες) 7,00
Chicken filet (2 pittas + fries)

Κοτόπουλο φιλέτο α λα κρεμ + πατάτες 9,00
Chicken filet a la creme + fries

Μπριζoλάκια (3 τεμ + 2 πιτάκια) 6,30
Pork chop small (3 pieces + 2 pittas)

Σνίτσελ + πατάτες 7,50
Pork schnitzel + fries

Σνίτσελ κοτόπουλο + πατάτες 8,00
Chicken schnitzel + fries

Κεμπάπ (3 τεμ + 2 πίτες ) 6,50
Kebabs (3 pieces + 2 pittas)

Κεμπάπ φιλαδέλφια  (3 τεμ + 2 πιτ.) 6,60
Kebabs philadelphia (3 pieces + 2 pittas)

Κεμπάπ κοτόπουλο (3 τεμ + 2 πιτ.) 6,70
Chicken kebabs (3 pieces + 2 pittas)

Λουκάνικα (3 τεμ + 2 πιτ + πατάτες ) 6,60
Sausages (3 pieces + 2 pittas + fries)

Γύρος μερίδα (γύρος χοιρινός, τομάτα, 
κρεμμύδι, γιαούρτι, 2 πιτάκια) 8,00
Pork gyros plate (tomato, onion, yogurt,  
2 small pittas)

Πατατόγυρος (γύρος χοιρινός, τομάτα, κρεμμύδι, 
γιαούρτι,  πατάτες) για 1 / 2 / 3 / 4 άτομα  
6,50 / 12,00 / 17,00 / 23,50
Pork gyros with fries plate (tomato, onion, 
yogurt) for 1 / 2 / 3 / 4 persons

Γύρος κοτόπουλο μερίδα 8,50
Chicken gyros plate

Πατατόγυρος κοτόπουλο για 1 / 2 / 3 / 4 άτ.  
7,00 /13,00 / 19,00 /24,00
Chicken gyros with fries plate for 1 / 2 / 3 / 4

Χοιρινό σουβλάκι (3 τεμ + 2 πιτάκια) 6,50
Pork sticks (3 sticks + 2 pittas)

Μοσχαρίσιο σουβλάκι  
(3 τεμ + 2 πιτ. + σαλάτα) 10,00
Beef sticks (3 sticks + 2 pittas + salad)

Κοτόπουλο σουβλάκι (3 τεμ + 2 πιτ.) 6,80
Chicken sticks (3 sticks + 2 pittas

Μερίδα κοτομπουκιές + πατάτες  7,00
Chicken nuggets + fries

Μερίδα κοτοφτερούγες + πατάτες  7,50
Chicken wings + fries

Kοτοπαϊδάκια μερίδα / κιλό 6,80 / 12,00
Grilled chicken plate (3 pieces + 2 pittas)

Μερίδα κεφτεδάκια + πατάτες 7,00
Meat balls + fries

Μπιφτέκια λαχανικών(3 τεμ + 2 πιτ. + πατάτες) 6,50
Veggie burgers (3 sticks + 2 pittas + fries)

Όλα τα πιάτα μπορούν να σερβιριστούν με πατάτες ΕΧΤΡΑ ΧΡΕΩΣΗ 1,50 

Extras

!

Κέτσαπ, σως, μαγιονέζα, 
μουστάρδα, γιαούρτι 0,40
Ketchup, sauce, mayonaise, mustard, yogurt

Ψωμί 0,50
Bread



All dishes can be served with french fries. EXTRA COST 1,50

Ποικιλία για 1 / 2 / 3 / 4 άτομα   
6,50 / 13,00/ 20,00 / 30,00
1 άτομο: γύρος χοιρινός, πατάτες,  
2 πιτάκια, τομάτα, κρεμμύδι, γιαούρτι, κεμπάπ 
φιλαδέλφια,  λουκάνικο, μορταδέλα, μπέικον 
2 άτομα: γύρος χοιρινός, πατάτες, 2 πιτάκια, 
τομάτα, κρεμμύδι, γιαούρτι, κεμπάπ πολίτικο, 
μπιφτέκι, λουκάνικο, μορταδέλα, μπέικον 
3 άτομα: γύρος χοιρινός, πατάτες, 2 πιτάκια, 
τομάτα, κρεμμύδι, γιαούρτι, κεμπάπ φιλαδέλφια,  
μορταδέλα, μπέικον, σουβλάκι χοιρινό, σουβλάκι 
κοτόπουλο, μπιφτέκι,  λουκάνικο 
4 άτομα: γύρος χοιρινός, γύρος κοτόπουλο, 
πατάτες, 4 πιτάκια, τομάτα, κρεμμύδι, γιαούρτι, 
2 σουβλάκια χοιρινά, 2 σουβλάκια κοτόπουλο, 2 
μπιφτέκια, 1 κεμπάπ φιλαδέλφια, 1 κεμπάπ, 1 
μπριζολάκι, 2 λουκάνικα, μορταδέλα, μπέικον
Μixed grill for 1 / 2 / 3 / 4 persons 
1 person: pork gyros, fries, 2 pittas, tomato, onion, yogurt, 
philadelphia kebab, sausage, ham, bacon 
2 persons: pork gyros, fries, 2 pittas, tomato, onion, yogurt, 
politiko kebab, burger, sausage, ham, bacon 
3 persons: pork gyros, fries, 2 pittas, tomato, onion, yogurt, 
philadelphia kebab, ham, bacon,pork stick, chicken stick, 
burger, sausage 
4 persons: pork gyros, chicken gyros, fries, 4 pittas, tomato, 
onion, yogurt, 2 pork sticks, 2 chicken sticks, 2 burgers,  
1 philadephia kebab, 1 kebab, 1 pork chop, 2sausages, ham, 
bacon

Grill dishes
Ποικιλία κοτόπουλο για  1 / 2 / 3 / 4 ατ.   
7,00/ 14,00/ 21,00/ 30,00 
1 άτομο: γύρος κοτόπουλο, πατάτες,  
2 πιτάκια, τομάτα, κρεμμύδι, γιαούρτι, σως 
κοτόπουλου, κεμπάπ κοτόπουλο 
2 άτομα: γύρος κοτόπουλο, πατάτες,  
2 πιτάκια, τομάτα, κρεμμύδι, γιαούρτι, σως 
κοτόπουλου, κεμπάπ κοτόπουλο, κοτομπουκιές 
3 άτομα: γύρος κοτόπουλο, πατάτες,  
2 πιτάκια, τομάτα, κρεμμύδι, γιαούρτι, σως 
κοτόπουλου, 2 κεμπάπ κοτόπουλο, κοτομπουκιές, 1 
σουβλάκι κοτόπουλο 
4 άτομα: γύρος κοτόπουλο, σως κοτόπουλου, 
πατάτες, τομάτα, κρεμμύδι, γιαούρτι,  
4 σουβλάκια κοτόπουλο, 2 κεμπάπ κοτόπουλο, 
4 πιτάκια,  κοτομπουκιές, φιλέτο κοτόπουλο
Chicken mixed grill for 1 / 2 / 3 / 4 persons 
1 person: chicken gyros, fries, 2 pittas, tomato, onion, yogurt, 
chicken sause, chicken kebab 
2 persons: chicken gyros fries, 2 pittas, tomato, onion, 
yogurt, chicken sauce, chicken kebab, chicken nuggets 
3 persons: chicken gyros, fries, 2 pittas, tomato, onion, 
yogurt, chicken sauce, 2 chicken kebabs, chicken nuggets,  
1 chicken stick 
4 persons: chicken gyros, chicken sause, fries, 
tomato, onion, yogurt, 4 chicken sticks, 2 chicken 
kebabs, 4 pittas, chicken nuggets, chicken filet

!



Ελληνικός 1,50
Greek coffee

Νες 2,00
Nescafe

Φραπέ 2,00
Frappe

Τσάι 1,50
Tea

Εσπρέσο 1,50
Espresso

Εσπρέσο διπλός 2,50
Espresso double

Καπουτσίνο 2,50
Cappuccino

Καπουτσίνο Φρέντο 2,50
Cappuccino fredo

Φρέσκος χυμός πορτοκάλι 1,00
Fresh orange juice

Amita κοκτέιλ 1,80
Amita cocktail

Xυμοί
Juices

Coca-Cola 330 ml / 500ml 1,50/2,10
Coca-Cola Zero 330 ml / 500ml 1,50/2,10
Coca-Cola Light 330 ml / 500ml 1,50/2,10
Fanta Orange 330 ml / 500ml 1,50/2,10
Fanta Lemon 330 ml / 500ml 1,50/2,10
Sprite 330 ml / 500ml 1,50/2,10
Nestea  1,50
Avra Φυσικό Μεταλλικό νερό 0,60
Water

Avra ανθρακούχο 1,50
Sparkling water

Bacardi Breezer 3,50
Πορτοκάλι / Καρπούζι / Λεμόνι
Orange / Watermelon / Lemon

Αναψυκτικά
Soft drinks

Καφέδες
Coffees



Αίσθηση δροσιάς!

Ρετσίνα Χανίων 3,00
Retsina (white local wine)

Μιχαλάκη Κρητικός 
Κόκκινος / Λευκός  185 ml 3,70
Michailaki cretan wine Red / White 185ml

Μιχαλάκη Κρητικός 
Κόκκινος / Λευκός  375 ml 5,50
Michailaki cretan wine Red / White 375ml

Μιχαλάκη Κρητικός 
Κόκκινος / Λευκός  750 ml 8,00
Michailaki cretan wine Red / White 750ml

Κρασί χύμα (κόκκινο /λευκό)  
500ml 4,00
House wine (red/white)

Κρασί χύμα (κόκκινο /λευκό)  
1lt 9,00
House wine (red/white)

Ποτήρι κρασί (κόκκινο /λευκό) 1,90
Glass of  wine (red/white)

Μπύρες
Beers

Κρασιά
Wines

Άλφα Βαρέλι 300 ml / 400 ml 2,50 / 3,20
Alfa Drat 300ml / 400ml

Άλφα 330 ml / 500 ml 1,80 / 2,80
Alfa 330ml / 500ml 

Άλφα  Ρετρό 330 ml    1,90
Alfa Retro 330ml 

Άλφα  Βάις  500 ml 2,90
Alfa Weiss 500ml

Χάινεκεν  500 ml 3,10
Heineken 500ml

Χάινεκεν  Λάιτ 330 ml 1,90
Heineken Light 500ml

Άμστελ 330 ml / 500 ml 1,70 / 2,90 
Amstel 330ml / 500m

Άμστελ Radler 330 ml 1,80 
Amstel Radler

Άμστελ Free 330 ml 1,70 
Amstel Free

Άμστελ Mαύρη  330 ml 2,50 
Amstel Bock 

Φίσερ 500ml 3,10
Fischer

Sol 3,50
Μιλήτης Strongbow  
μήλο / κόκκινα μούρα 3,50
Strongbow Cider Gold Apple / Red berries

Οι τιμές του παρόντος τιμοκαταλόγου καταργούν κάθε προηγούμενο και ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς 
προειδοποίηση. Καθότι προσπαθούμε να διατηρούμε την ποιότητά μας αναλοίωτη προμηθευόμαστε 
πάντα τις καλύτερες πρώτες ύλες με αποτέλεσμα συχνά να μην μπορούμε να διατηρούμε τις τιμές 
μας σταθερές. Για την τελική αξία της παραγγελίας σας, θα ενημερώνεστε από την απόδειξή σας.

The prices of the menu cancel all previous ones and might change without prior notice. As we are always trying 
to maintain our high standards and purchase only the best raw materials, we are, sometimes, unable to keep 
our rates stable. For that reason you will be informed for the final value of your order from the receipt.
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28210 68889 - 28210 60855
Tηλ. Διανομής:

Πλατανιάς, Χανιά
www.giaourtoplimmira.com      info@giaourtoplimmira.com

Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ
ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ) 

CONSUMER IS NOT OBLIGED TO PAY IF THE NOTICE OF PAYMENT 
HAS NOT BEEN RECEIVED (RECEIPT – INVOICE)

Αγορανομικός υπεύθυνος: Αθηνά Στεφανουδάκη


