


ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 1960



ΤΡΑΓΑΝΗ

ΦΕΤΑ
ΜΕ ΜΕΛΙ
& ΣΟΥΣΑΜΙ

κολοκυθAKι

sticks από

Μ Ε Α Ϊ Ο Λ Ι Σ Ω Σ

ΤΡΑΓΑΝΟ



ντολμαδάκια
γιαλαντζί



3,90Τζατζίκι παραδοσιακό δικό μας με στραγγιστό γιαούρτι & δροσερό αγγουράκι,
αρωματισμένο με σκόρδο

κρύα
ΟΡΕΚΤΙΚΑ

Φέτα τυλιγμένη σε τραγανό φύλλο κρούστας με μέλι & σουσάμι

Σπιτικοί πρασοκεφτέδες με αρωματικό ξύγαλο & ντιπ αρωματικού γιαουρτιού

Κεφτεδάκια τηγανιτά με δροσερό καρέ ντομάτας & γιαούρτι

Sticks από τραγανό κολοκυθάκι στο τηγάνι με σάλτσα Αϊολί

Μπουρεκάκια μελιτζάνας με ελληνικά τυριά

Σπετζοφάι Πηλιορείτικο στο πήλινο με λουκάνικο Καρδίτσας & σπιτική σάλτσα ντομάτας

Μαστέλο Χίου ψητό στη σχάρα με μαρμελάδα ντομάτας

Μουσακάς παραδοσιακός σε πήλινο σκεύος

Μανιτάρια πλευρώτους ψημένα στη σχάρα με παλαιωμένο μπαλσάμικο

Ολόφρεσκα λαχανικά σχάρας με μελωμένο μηλόξυδο

Πατάτες τηγανιτές «εννοείται» φρέσκες με ρίγανη

Αυγά μάτια πάνω σε τραγανή φωλιά πατάτας

Αυγά μάτια ανατολίτικα με σουτζούκι σμυρνέικο

Παραδοσιακό λουκάνικο Καρδίτσας ψημένο στα κάρβουνα. Ζουμερό και λαχταριστό!

Τυροκαυτερή από ελληνικά τυριά Π.Ο.Π.

Μελιτζανοσαλάτα καπνιστή αγιορείτικη

Φάβα με το λάκκο της

Φέτα Μονεμβασιάς

Ντολμαδάκια γιαλαντζί, σπιτικά όπως στην Κρήτη

4,80

4,80

3,90

3,90

5,90

ΟΡΕΚΤΙΚΑ
ζεστά

Πιτάκι μικρό (μερίδα)

Πίτα μεγάλη (τεμ.)

Ψωμί (μερίδα)

Σ Υ Ν Ο Δ Ε Υ Τ Ι Κ Α
1,00

0,50

0,90

6,50

5,90

6,90

5,90

5,90

7,50

6,50

9,90

6,50

5,90

3,90

7,50

7,90

5,90

Μακαρόνια με φρεσκοκομμένο μοσχαρίσιο κιμά

Μακαρόνια με σπιτική σάλτσα ντομάτας, αρωματισμένη με βασιλικό

Παστίτσιο με λαχταριστή μπεσαμέλ & φρεσκοκομμένο μοσχαρίσιο κιμά

7,90

6,00

9,90

ΖΥΜΑΡΙΚΑ



GRECO�S
PROJECT
SALAD



Σαλάτες

E

V V

H N I K H

ΚΑΝΟΝΙΚΗ  ΑΤΟΜΙΚΗ

Μίνι ντακάκια με φρέσκια ντομάτα, κρητική μυζήθρα & κρίταμο 3,90 6,90

Σταμναγκάθι ζεματιστό με απάκι, ντοματίνια & μπαλσάμικο λιαστής ντομάτας 7,90

Ρεβύθια με κινόα, καρεδάκια λαχανικών, αβοκάντο & χυμό λεμονιού 7,90

Περιβολάρη
ποικιλία κηπευτικών με αρωματικά βότανα & βινεγκρέτ μηλόξυδου

3,90   6,90

Greco’s Project
καρδιές μαρουλιών με ανθότυρο, καρύδι, μανιτάρια, αγγούρι & βινεγκρέτ μπαλσάμικο

4,90  7,90

Caprese
φρέσκια μοτσαρέλα bufala, ρόκα & ντοματίνια

7,90

Βραστή
κολοκυθάκια, καρότα, μπρόκολο, μαζί & χώρια

3,90  5,90

Καίσαρα
με φιλέτο κοτόπουλο, παρμεζάνα, κρουτόν & την αυθεντική σάλτσα

7,90

Δροσερή
με λάχανο, μανούρι & τριμμένη ντομάτα

6,90

Ελληνική
χωριάτικη σαλάτα με φέτα & καπαρόφυλλα 

4,90   7,90

Ταμπουλέ
με πλιγούρι, αγγούρι, φρέσκο κρεμμύδι & ντομάτα, αρωματισμένα
με μαϊντανό και δυόσμο, συνοδευόμενα από ελαφριά σάλτσα γιαουρτιού

6,90

Χόρτα εποχής 5,50

Παντζαροσαλάτα με σως γιαουρτιού 5,50



Μερίδα καλαμάκια χοιρινό με φρέσκες πατάτες τηγανιτές και πιτούλες
Μερίδα καλαμάκια κοτόπουλο με φρέσκες πατάτες τηγανιτές και πιτούλες
Καλαμάκι χοιρινό
Καλαμάκι κοτόπουλο
Κεμπάπ
Κεμπάπ κοτόπουλο
Κοτομπέικον

10,90 
10,90

2,00
2,00
1,90
1,90
2,90

ΑΠΟ ΟΛΟΦΡΕΣΚΟ ΚΡΕΑΣ!
ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ
ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΑ & ΦΡΕΣΚΟΜΑΡΙΝΑΡΙΣΜΕΝΑ



Γύρος* χοιρινός με παραδοσιακό τζατζίκι, ντομάτα & κρεμμύδι

Γύρος* κοτόπουλο με σπιτική σάλτσα Greco’s, ντομάτα, μαρούλι

Καλαμάκι χοιρινό με παραδοσιακό τζατζίκι, ντομάτα & κρεμμύδι

Καλαμάκι κοτόπουλο με σπιτική σάλτσα Greco’s, ντομάτα, μαρούλι

Καλαμάκι κεμπάπ με παραδοσιακό τζατζίκι, ντομάτα & κρεμμύδι

Καλαμάκι κοτομπέικον με σπιτική σάλτσα Greco’s, ντομάτα, μαρούλι

Καλαμάκι κεμπάπ κοτόπουλο με σάλτσα Greco’s, ντομάτα, μαρούλι

Μπιφτεκάκι μοσχαρίσιο με παραδοσιακό τζατζίκι, ντομάτα & κρεμμύδι

Πίτα με φρεσκοψημένα λαχανικά & σως γιαουρτιού

Μεξικάνικη τορτίγια με ψητά λαχανικά, κοτόπουλο & δροσερό γιαούρτι

3,20

3,20

3,20

3,20

2,90

3,90

2,90

3,00

2,90

3,90

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ

τυλιχτό
ΣΟΥΒΛΑΚΙ

Λαχταριστός ζουμερός γύρος* κοτόπουλο
με ντομάτα, μαρούλι, Greco’s σως
& γλυκιά πάπρικα πάνω σε πίτα

10,90



στη σχάρα & στη σούβλα...

τα κρέατά μας είναι φρέσκα και φρεσκομαριναρισμένα.

Χοιρινό σουβλί
χοντροκομμένα κομμάτια χοιρινού λαιμού περασμένα στο σουβλί,

ψημένα στα κάρβουνα, σερβιρισμένα με φρέσκες πατάτες τηγανιτές,
ντομάτα, κρεμμύδι & γλυκιά πάπρικα πάνω σε πιτάκι

11,90

Κοτόπουλο σουβλί
τρυφερό κοτόπουλο φιλέτο στήθος, ψημένο στα κάρβουνα,

με φρέσκες πατάτες τηγανιτές & μικρή σαλάτα

10,90

Μοσχαράκι γάλακτος σουβλί
κομμάτια από μοσχαράκι γάλακτος περασμένα στο σουβλί,

ψημένο στα κάρβουνα, σερβιρισμένα με φρέσκες πατάτες τηγανιτές
& λαχανικά σχάρας

17,90

Αρνάκι γάλακτος σουβλί
κομμάτια από αρνάκι γάλακτος περασμένα στο σουβλί,

σερβιρισμένα με φρέσκες πατάτες τηγανιτές & ψητά λαχανικά

17,90

Πλατώ κρεάτων... πολύ απ’ όλα (για 2 άτομα) 19,90

Λαχταριστός ζουμερός γύρος* χοιρινός 
με ντομάτα, κρεμμύδι, τζατζίκι
& γλυκιά πάπρικα πάνω σε πίτα

10,90



KEBAB 
ΑΝΑΤΟΛΙΤΙΚΟ

Κεμπάπ (3 τεμ.) με πίτα, ντομάτα ψητή, κρεμμύδι & γλυκιά πάπρικα 8,90

Κεμπάπ κοτόπουλο (3 τεμ.) με ψητή ντομάτα, μαρούλι
& γλυκιά πάπρικα πάνω σε πίτα

9,90

Κεμπάπ γιαουρτλού με πικάντικη σάλτσα ντομάτας,
αφρατεμένο γιαούρτι & γλυκιά πάπρικα

9,90

Πίτα του διαβόλου
δύο πίτες γεμιστές με γύρο* χοιρινό και κοτόπουλο,

ντομάτα, κρεμμύδι και πικάντικη σως

8,90



100%
BLACK
ANGUS

BUR
GER

ΚΡΕΑΤΑ
σε φούρνο

ΧΟΙΡΙΝΗ
ΜΠΡΙΖΟΛΑ

800gr

Πικάνια τρυφερή με πουρέ πατάτας αρωματισμένο με σκόρδο & θυμάρι.
Συνοδεύεται με ανάμεικτα βραστά λαχανικά

19,50

Σπαλομπριζόλα (500gr) με φρέσκες πατάτες τηγανιτές & ψητά λαχανικά 18,50

Χοιρινή μπριζόλα γίγας (800gr), φρέσκες πατάτες τηγανιτές & ψητά λαχανικά 17,50

Αμερικάνικο burger με 100% μοσχαρίσιο κιμά Black Angus, τραγανό μπέικον, ντομάτα,
iceberg, τυρί cheddar & κρεμμύδι. Συνοδεύεται με φρέσκες πατάτες τηγανιτές 

8,90

Κοτόπουλο φιλέτο μπούτι "4 νησιά" μαριναρισμένο, με ψητά λαχανικά 11,00

Μπιφτεκάκια Greco’s Project από ολόφρεσκο μοσχαρίσιο κιμά. Συνοδεύεται με ψητά λαχανικά 8,90

Μπιφτεκάκια από φρέσκο άπαχο κιμά γαλοπούλας. Συνοδεύεται με ψητά λαχανικά 8,90

Burger με φρεσκοκομμένο φιλέτο γαλοπούλας ψημένο στη σχάρα, με σως Greco’s,
μαρούλι, ντομάτα & τυρί cheddar. Συνοδεύεται με φρέσκες πατάτες τηγανιτές 

8,90

Τρυφερό στήθος κοτόπουλο ελευθέρας βοσκής με σάλτσα λεμονιού & ψητά λαχανικά 9,90



3,80
4,80
5,90
3,50
1,50

...ΜΕΤΑ ΤΟ ΦΑΓΗΤΟ

Σοκολατόπιτα
Μους γιαουρτιού με λευκή σοκολάτα & φρούτα του δάσους
Πορτοκαλόπιτα με παγωτό καϊμάκι & σιρόπι μαστίχας
Παραδοσιακός χαλβάς σιμιγδαλένιος με γλυκό κουταλιού πορτοκάλι
Παγωτό (βανίλια, σοκολάτα, καϊμάκι) / μπάλα

Εάν έχετε οποιαδήποτε αλλεργία ή δυσανεξία σε κάποιο τρόφιμο ή και συστατικό τροφίμου, παρακαλούμε 
απευθυνθείτε στο προσωπικό μας, προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά με τις αλλεργιογόνες ουσίες για τα τρόφιμα που 
σας ενδιαφέρουν.

Ελληνικός καφές
Espresso
Cappuccino
Καφές Φίλτρου
Freddo Espresso
Freddo Cappuccino
Σοκολάτα ζεστή / κρύα
Τσάι σε διάφορες γεύσεις
Τσάι κρύο
Γάλα ποτήρι
Φυσικός χυμός πορτοκάλι

2,90
2,90
3,90
2,90
3,90
4,50
4,50
2,90
2,90
2,50
3,90

ΚΑΦΕΣ & ΡΟΦΗΜΑΤΑ

Στις τιμές συμπεριλαμβάνονται όλες οι νόμιμες επιβαρύνσεις. Ο καταναλωτής δεν έχει  την υποχρέωση να πληρώσει εαν δε λάβει το νόμιμο 

παραστατικό (απόδειξη - τιμολόγιο). Ο  καταναλωτής  έχει  δικαίωμα  να  πληρώσει  με  πιστωτική  ή  χρεωστική  κάρτα. 

Χρησιμοποιούμε έξτρα παρθένο ελαιόλαδο για τις σαλάτες και ηλιέλαιο για το  τηγάνισμα. Η φέτα είναι Π.Ο.Π. από μικροπαραγωγό.                           

Τα κρέατα και τα λαχανικά είναι φρέσκα, ημέρας. *Τα προϊόντα που σημειώνονται με αστερίσκο είναι κατεψυγμένα. Το κατάστημα διαθέτει  

έντυπα  δελτία  για  παράπονα  στην  είσοδο.  Αγορανομικός  Υπεύθυνος:  Χαρίλαος  Κατέρης.



W NE
LIST

ΚΡΑΣΙΑ ΕΡΥΘΡΑ

33,00

39,00

39,00

55,00

Κόκκαλη MOVA (Αγιωργίτικο, Cabernet Sauvignon - Πελοπόννησος) 750ml

Κτήμα Βιβλία Χώρα (Cabernet Sauvignon, Merlot, Αγιωργίτικο - ΠΓΕ Παγγαίο, Καβάλα) 750ml

Μπουτάρη Grande Reserve Νάουσσα (Ξινόμαυρο - Νάουσα) 750ml

Μαγικό Βουνό Λαζαρίδη (Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon - ΠΓΕ Αγορά, Δράμα) 750ml 

16,00

18,00

28,00

32,00

ΚΡΑΣΙΑ ΡΟΖΕ

Μπουτάρη Demi Sec (Ξινόμαυρο, Syrah, Cabernet Sauvignon, Merlot - ΠΓΕ Μακεδονία) 750ml

Κυρ-Γιάννη Ακακίες (Ξινόμαυρο - Αμύνταιο) 750ml

Κτήμα Βιβλία Χώρα (Syrah - ΠΓΕ Παγγαίο, Καβάλα) 750ml

Διανθός Μπουτάρη (Ξινόμαυρο - Νάουσα) 750ml

15,00

19,00

25,00

28,00

45,00

ΚΡΑΣΙΑ ΛΕΥΚΑ

Κεχρή Κεχριμπάρι Ρετσίνα (Ροδίτης - Αμύνταιο) 500ml

Μπουτάρη Μοσχοφίλερο (Μοσχοφίλερο - Μαντινεία, Πελοπόννησος) 750ml

Κυρ-Γιάννη Σαμαρόπετρα (Sauvignon Blanc - ΠΓΕ Φλώρινα) 750ml  

Κτήμα Βιβλία Χώρα (Ασύρτικο, Sauvignon Blanc - ΠΓΕ Παγγαίο, Καβάλα) 750ml

Μαγικό Βουνό Λαζαρίδη (Sauvignon Blanc - ΠΓΕ Αγορά, Δράμα) 750ml 



ΠΟΤΑ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ Ι ΠΟΤΑ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ Ι 
Μπύρα ΑΛΦΑ draught (ελληνική, lager 5% alc.) 300ml / 500ml

Μπύρα ΑΛΦΑ Weiss draught (ελληνική, σταρένια, αφιλτράριστη 5% alc) 300ml / 500ml

Μπύρα Heineken φιάλη (premium lager 5% alc.) 330ml

Μπύρα Heineken 0.0 φιάλη (lager χωρίς αλκοόλ 0% alc.) 330ml

Μπύρα Amstel φιάλη (lager 5% alc.) 330ml

Μπύρα Amstel Radler φιάλη (lager με φυσικό χυμό λεμόνι 2% alc.) 330ml

Μπύρα ΜΑΜΟΣ φιάλη (pilsener 5% alc.) 500ml

Μπύρα Fischer φιάλη (pilsener 5% alc.) 330ml

Νερό εμφιαλωμένο Ζαγόρι 1lt

S. Pellegrino ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό 250ml / 750ml

Τσίπουρο 200ml

Ούζο 200ml

Κρασί χύμα δικό μας, λευκό ή κόκκινο 250ml (Cellar - Ελλάδα)

Κρασί χύμα δικό μας, λευκό ή κόκκινο 500ml (Cellar - Ελλάδα)

Αναψυκτικά (pepsi, pepsi max, ήβη, 7up, lipton) 250ml

3,00 / 4,50

3,50 / 5,50

4,00

4,00

3,90

4,00

4,60

5,00

1,50

3,50 / 6,00

7,00

6,00

4,00

8,00

2,90



Μητροπόλεως 5 & Νίκης, 105 57 Αθήνα
Τ. 210 3252282, 210 3251911

 The greco’s project

Πλατεία Μοναστηρακίου 5, 105 55 Αθήνα
Τ. 215 5452640

 the greco's project Monastiraki

Ευαγγελιστρίας 9 & Ερμού, 105 63 Αθήνα

 www.grecosproject.gr
grecosproject@gmail.com


