DELIVERY 210 6255445
12:00 έως 24:00
DELICIOUS Διανομή
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 157,
TASTES ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ
On line ðáñáããåëßá

-10% www.delikoko.com

ÐáôÜôá óôç ÷üâïëç

ðñïóöïñÝò
Ìå 2 ðéÜôá æõìáñéêþí
ôçò åðéëïãÞò óáò

Ο
ΔΩΡ 1 COCA COLA 500 ml

oñåêôéêÜ

Ìå 1 ÏËÏÊËÇÑÏ,
Êïôüðïõëï Saleba Þ
Saleba ÐáúäÜêéá

ÔõñïðéôÜñé

Ο 1 σαλάτα
Ρ
Ω
Δ
ΛΑΧΑΝΟ-ΚΑΡΟΤΟ 500 ml
Ìå 2 ìåñßäåò
ÌðéöôÝêé Þ Óíßôóåë

Ο
ΔΩΡ 1 ΜΟΥΣ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ

ÐñïôÜóåéò ãéá
ðáéäéêÜ party
& åêäçëþóåéò
“ Óôï DELIKOKO
ìáò áñÝóåé íá óáò
öñïíôßæïõìå”
Ôçë. Åðéêïéíùíßáò

6945 413080

Πατάτες τηγανιτές / με μυζήθρα
Πατάτες τηγανιτές με σάλτσα ροκφόρ ή τυρί & μπέικον
Πατάτες με σως πορτοκαλιού (γλυκόξινες)
Πατάτα στη χόβολη με βουτυράκι
Πατάτα στη χόβολη με σάλτσα ροκφόρ/μπέικον και τυρί/
αλά κρεμ (τυρί, μπέικον, κρέμα γάλακτος)

3,30 € / 3,70 €
4,15 €
4,15 €
4,30 €
5,10 €

Φέτα Καλαβρύτων με λαδορίγανη
Τζατζίκι (χειροποίητο, παραγωγής μας)
Κολοκυθάκια ή μελιτζάνες τηγανιτές
(συνοδεύονται με τζατζίκι ή σως γιαουρτιού)
Ψητά λαχανικά στα κάρβουνα με σως vinaigrette /
με Χαλούμι
Κοτοnuggets χειροποίητα με σως grill
(10 τεμ. μπουκίτσες φιλέτο κοτόπουλο πανέ)
Κοτοφτερούγες με σως BBQ ή saleba
Κεφτεδάκια με δυόσμο (χειροποίητα, 10 τεμ).
Συνοδεύονται με πατάτες τηγανιτές & σως grill
Τυροπιτάκια (5 τεμ. με φέτα, μυρωδικά και μυζήθρα)
Τυροπιτάρι παραδοσιακό Ναυπλίου, για 2 άτομα
(φρέσκια τηγανιτή ζύμη με γέμιση φέτας και μυρωδικών)
Φαλάφελ*, με σως γιαουρτιού (παραδοσιακά Αραβικά
κεφτεδάκια λαχανικών από κουκιά, 10 τεμ)

3,50 €
4,00 €
5,00 €

Σκορδόψωμο
Ψωμί καψαλισμένο στα κάρβουνα (1 μερίδα=3 φέτες)
Πίτα με λάδι /χωρίς λάδι
Πίτα κυπριακή
Σάλτσες και σως (SALEBA, Delikoko, BBQ, κέτσαπ,
μουστάρδα, σως γιαουρτιού, grill, cocktail κλπ)

4,95 €
0,70 €
0,70 € / 0,65 €
1,00 €
0,95 €

7,30 € /
8,25 €
7,80 €
7,50 €
8,30 €
6,20 €
7,60 €
6,50 €

Πράσινη σαλάτα
πορτοκάλι

æõìáñéêÜ
ðÝííåò,
ìå óïëùìü

óáëÜôåò
ÃáëëéêÞ,
ìå ñüäé & îéíüìçëï

ÖñÝóêéåò, ×ïñôáóôéêÝò óå êëáóóéêÞ
óõóêåõáóßá (1000 ml) Þ óå áôïìéêÞ

ÊËÁÓÓÉÊÇ ÁÔÏÌÉÊÇ

Πράσινη σαλάτα πορτοκάλι
(με κρουτόν από ταλαγάνι, σουσάμι και βινεγκρέτ εσπεριδοειδών)

Γαλλική με ρόδι & ξινόμηλο

8,30 €

5,90 €

8,30 €

5,90 €

8,00 €

5,75 €

8,25 €

6,00 €

7,40 €

5,20 €

8,60 €

6,35 €

8,40 €

6,10 €

7,70 €

5,40 €

7,15 €

4,85 €

5,60 €
5,35 €

3,90 €
3,80 €

7,40 €

-

6,55 €

-

4,60 €
4,60 €
5,15 €
5,65 €

-

(μαρούλι, ρόκα, ραντίτσιο, iceberg, κουκουνάρι & γλυκιά σως μηλόξυδου)

Delikoko
(φιλέτο κοτόπουλο, μαρούλι, ντομάτα, πάπρικα, σως delikoko)
Iταλική (ρόκα, μαρούλι, λιαστή ντομάτα, κουκουνάρι, σταφίδες,
παρμεζάνα, σως balsamico με μέλι)

Reggianο
(ρόκα, τοματίνια, παρμεζάνα, τραγανά κρουτόν, σως vinaigrette)

Caesar κοτόπουλο ή με γαρίδες
(φιλέτο κοτόπουλο στα κάρβουνα ή γαρίδες, iceberg, μαρούλι,
παρμεζάνα, τραγανά κρουτόν, σως caesar)

Iceberg
(με δροσερή σως γιαουρτιού, σταφίδες, καρύδια και ροκφόρ)

Τονοσαλάτα
(τόνος, μαρούλι, αγγούρι, καρότο, καλαμπόκι, κρεμμυδάκι, άνηθο)

Χωριάτικη
(αγγούρι ντομάτα, πράσινη πιπεριά, κρεμμύδι, ελαιόλαδο, φέτα, ελιές)

Πατατοσαλάτα
Λαχανικών
(ρόκα, μαρούλι, λάχανο, καρότο, ελαιόλαδο, balsamico)

Σεφ
(ζαμπόν, τυρί, αυγό, μαρούλι, ντομάτα, αγγούρι, σως cocktail)
Nτάκος (κριθαροκουλούρα, φρέσκια τριμμένη ντομάτα, φέτα,
κάπαρη, μαϊντανό και ελαιόλαδο)

Λάχανο /καρότο
Mαρούλι (με κρεμμυδάκι και άνηθο)
Απλή (αγγούρι, ντομάτα, ελιές, ελαιόλαδο)
Βραστά λαχανικά
(κολοκυθάκια, καρότο, πατάτα, μπρόκολο)

Βουτύρου πέννες ή σπαγγέτι
με φρέσκο βούτυρο και τυρί μυζήθρα ή παρμεζάνα

5,35 €

Νάπολι σπαγγέτι ή πέννες με σάλτσα ντομάτας

6,00 €

Μπολονέζ σπαγγέτι από φρέσκο μοσχαρίσιο
κιμά και σάλτσα νάπολι με μυρωδικά

7,00 €

Καρμπονάρα σπαγγέτι με μπέικον, κρέμα γάλακτος,
κονιάκ, παρμεζάνα και μαϊντανό

7,00 €

Πορτομπέλο πέννες με μανιτάρια πορτομπέλο,
φρέσκο κρεμμύδι και σκόρδο σε brandy,
κρέμα γάλακτος, παρμεζάνα και μαϊντανό
Εναλλακτικά και με κοτόπουλο +1,70 €

7,00 €

Πέννες Σολωμός με κρέμα γάλακτος, λευκό κρασί,
κρεμμυδάκι και άνηθο

8,70 €
9,00 €

ñýæé &
ñéæüôï
ñýæé,
ìå ëá÷áíéêÜ

Ρύζι απλό
Ρύζι με λαχανικά (πολύχρωμες πιπεριές, κρεμμυδάκι και μανιτάρια)
Ριζότο τυρί, μπέικον
Ριζότο φιλέτο κοτόπουλο
Ριζότο τόνος
Ριζότο γαρίδες*

2,00 €
5,10 €
6,50 €
6,50 €
6,50 €
8,00 €

Êïôüðïõëï SALEBA
¼ëïé ëÝíå ðùò ôï êïôüðïõëï êáé
ôá ðáúäÜêéá ìáò äåí óõãêñßíïíôáé ìå êáíÝíá Üëëï!

Áðïëáýóôå ôï öçìéóìÝíï êïôüðïõëï
ìå ëåìïíÜôç óÜëôóá saleba,
ðïõ âáóßæåôáé óå óõíôáãÞ áðü ôï ¢ñãïò,
áðïêëåéóôéêÜ óôï Delikoko.

ÖñÝóêï &
åëëçíéêü!

Êïôüðïõëï ÐáúäÜêéá Saleba

Êïôüðïõëï ÐáúäÜêéá Áðëü

ΟΛΟΚΛΗΡΟ (ΓΙΑ 4 ΑΤΟΜΑ)
ΜΙΣΟ (ΓΙΑ 2 ΑΤΟΜΑ)
ΜΕΡΙΔΑ (στήθος ή μπούτι)

24,20 €
12,40 €
10,40 €

ΠΑΪΔΑΚΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟ (ΓΙΑ 4 ΑΤΟΜΑ)
ΠΑΪΔΑΚΙΑ ΜΙΣΟ (ΓΙΑ 2 ΑΤΟΜΑ)
ΠΑΪΔΑΚΙΑ ΜΕΡΙΔΑ

25,30 €
12,90 €
10,60 €

ÏËÁ ÔÁ ÊÏÔÏÐÏÕËÁ SALEBA
óõíïäåýïíôáé ìå öñÝóêéåò óôñïããõëÝò
ôçãáíéôÝò ðáôÜôåò êáé êáøáëéóìÝíï øùìß,
óå ëåìïíÜôç âåëïõôÝ óÜëôóá SALEBA.

Êïôüðïõëï ÁÐËÏ
ΟΛΟΚΛΗΡΟ (ΓΙΑ 4 ΑΤΟΜΑ)
ΜΙΣΟ (ΓΙΑ 2 ΑΤΟΜΑ)
ΜΕΡΙΔΑ (στήθος ή μπούτι)
ΠΑΪΔΑΚΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟ (ΓΙΑ 4 ΑΤΟΜΑ)
ΠΑΪΔΑΚΙΑ ΜΙΣΟ (ΓΙΑ 2 ΑΤΟΜΑ)
ΠΑΪΔΑΚΙΑ ΜΕΡΙΔΑ

13,80 €
8,40 €
9,15 €
17,25 €
9,00 €
9,70 €

ØáñïíÝöñé
åóêáëüð

ÖéëÝôï Óïëùìïý

ôçò þñáò

ìáãåéñåõôÜ
Ìðïõêßôóåò êïôüðïõëï êÜñõ,
ìå ñýæé Basmati

Κοτόσουπα (με ή χωρίς αυγολέμονο)
Φιλετάκια κοτόπουλο με κρέμα παρμεζάνας
και ρύζι Basmati
Μπουκίτσες κοτόπουλο κάρυ, με ρύζι Basmati
Κοτόπουλο ή Ψαρονέφρι εσκαλόπ με γλυκόξινη
σάλτσα πορτοκαλιού
Φιλετάκια κοτόπουλο ή ψαρονέφρι αλά κρεμ,
με μανιτάρια & ρύζι
Γίγαντες γιαχνί

ïìåëÝôåò

7,00 €
9,50 €
9,50 €
9,50 € / 10,90 €
9,50 € / 10,90 €
6,00 €

Ïé ïìåëÝôåò óõíïäåýïíôáé
ìå öñÝóêéåò ôçãáíéôÝò
ðáôÜôåò, åêôüò áðü
ôá êáãéáíÜ

Ομελέτα επιλογής φτιάξτε τη δική σας ομελέτα
επιλέγοντας τα υλικά της αρεσκείας σας με 2 υλικά
(κάθε επιπλέον υλικό + 0,60 €)
Special (ζαμπόν, τυρί, ντομάτα, πιπεριά, πατάτες, ελιές, καλαμπόκι, 3 αυγά)
Ελληνική (φέτα, ντομάτα, πιπεριά, κρεμμύδι, ελιές, 3 αυγά)
Κοτομελέτα (φιλέτο κοτόπουλο, ντομάτα, πιπεριά, καλαμπόκι, 3 αυγά)
Καγιανά (Στραπατσάδα), 4 αυγά (δεν συνοδεύονται από τηγανιτές πατάτες)

5,30 €

7,90 €
7,65 €
8,00 €
6,80 €

Ôá ðéï íüóôéìá & õãéåéíÜ, øçìÝíá óå öõóéêÜ êÜñâïõíá!
Áðïëáýóôå ôá êáé ìå øçôÜ ëá÷áíéêÜ
ãéá Ýíá õãéåéíü-åëáöñý ãåýìá (+2,20 €)

ÄéáëÝîôå ôçí ãáñíéôïýñá ðïõ óáò áñÝóåé: öñÝóêéåò ëåðôïêïììÝíåò
ôçãáíéôÝò ðáôÜôåò / óðéôéêü ðïõñÝ / ñýæé Þ ìáêáñüíéá âïõôýñïõ /
âñáóôÜ ëá÷áíéêÜ / ðñÜóéíç óáëÜôá.

Mðñéæüëá
ÖéëÝôï

Φιλέτο μοσχαρίσιο (bon fillet
Φιλέτο μοσχαρίσιο (bon fillet) με σάλτσα ροκφόρ
Φιλέτο μοσχαρίσιο (bon fillet) αλά κρεμ, με μανιτάρια
Ψαρονέφρι
Φιλέτο κοτόπουλο

20,30 €
22,00 €
21,50 €
12,60 €
10,70 €

ÖéëÝôï Óïëùìïý με σως γιαουρτιού

14,40 €

(ψημένο στα κάρβουνα. Εναλλακτικά πασπαλισμένο
με φρέσκο θυμάρι και λεμόνι. Με ψητά λαχανικά, επιπλέον 2,20 €

Club sandwich ζαμπόν τυρί
Club sandwich κοτόπουλο

6,30 €
7,80 €

16,60 €

ÌðéöôÝêéá (σπιτικά, χειροποίητα από φρέσκο επιλεγμένο κρέας)
Μπιφτέκι κοτόπουλο
Μπιφτέκι μοσχαρίσιο
Μπιφτέκι Γεμιστό (μοσχαρίσιο, με τυρί gouda ή φέτα)
Μπιφτέκι Ροκφόρ (μοσχαρίσιο, με σως ροκφόρ)
Μπιφτέκι αλά κρεμ (μοσχαρίσιο, με κρέμα γάλακτος και μανιτάρια)

9,95 €
9,95 €
10,75 €
11,30 €
11,00 €

Σνίτσελ μοσχαρίσιο / γεμιστό με τυρί και μπέικον
Σνίτσελ κοτόπουλο / γεμιστό με τυρί και μπέικον
Σνίτσελ χοιρινό / γεμιστό με τυρί και μπέικον

12,60 € / 13,70 €
11,00 € / 12,10 €
10,80 € / 11,90 €

Ãéáïõñôëïý (3 κεμπάπ, 1 πίτα, ντομάτα, αγγούρι,

10,70 €

κρεμμύδι, πατάτες τηγανιτές και δροσερή σάλτσα γιαουρτιού)

(Óõíïäåýïíôáé ìå öñÝóêéåò óôñïããõëÝò ôçãáíéôÝò ðáôÜôåò êáé óùò grill)

10,40 €
16,70 €

Μπριζόλα χοιρινή
Μπριζόλα μοσχαρίσια γάλακτος

Óíßôóåë (χορταστικά, 2 τεμάχια)

club
sandwiches

Óíßôóåë
Êïôüðïõëï

óïõâëÜêéá
& ôõëé÷ôÜ

burgers

100% ÷åéñïðïßçôá

¼ëá ìáò ôá burgers óåñâßñïíôáé êáé óå ìåñßäåò ðïõ óõíïäåýïíôáé ìå öñÝóêéåò ôçãáíéôÝò ðáôÜôåò êáé áðïëáõóôéêÞ óùò grill.
ôá êáëáìÜêéá åßíáé
÷åéñïðïßçôá êáé
óõíïäåýïíôáé ìå
ìåãÜëç áöñÜôç êïììÝíç
ðßôá !

Ïé ìåñßäåò ðåñéëáìâÜíïõí 3
êáëáìÜêéá & óõíïäåýïíôáé
ìå ôçãáíéôÝò ðáôÜôåò, íôïìÜôá, áããïýñé êáé ðßôá.

Μοσχάρι Cheeseburger απλό / μερίδα
Κοτόπουλο Cheeseburger απλό / μερίδα

4,60 € / 7,70 €
4,60 € / 7,70 €

ΒBQ Cheeseburger απλό / μερίδα

5,30 € / 8,40 €

Crispen Cheeseburger απλό / μερίδα

5,30 € / 8,40 €

(μοσχάρι, με μπέικον και σως barbecue)

ÊáëáìÜêé
χοιρινό
κοτόπουλο (στήθος)
κοτοπιπεριά (μπούτι)
κοτομπέικον
κεμπάπ
μοσχαρίσιο

(τραγανό φιλέτο κοτόπουλο πανέ με μπέικον, iceberg, ντομάτα, τυρί gouda και σως )

Ìåñßäá
1,95 €
1,90 €
2,45 €
2,25 €
2,15 €
2,60 €

9,70 €
9,50 €
11,00 €
10,80 €
10,15 €
12,90 €

ãëõêÜ

Ðßôá ôõëé÷ôÞ
με καλαμάκι χοιρινό
με καλαμάκι κοτόπουλο (στήθος)
με καλαμάκι κοτοπιπεριά (μπούτι)
με καλαμάκι κοτομπέικον
με κεμπάπ
με καλαμάκι μοσχαρίσιο
με λαχανικά & φέτα
με χωριάτικο λουκάνικο
Τροϊκόπιτα (ντομάτα, πατάτα, μαρούλι & σως)

2,65 €
2,50 €
3,00 €
2,90 €
2,65 €
3,20 €
2,20 €
2,65 €
1,00 €

ÊõðñéáêÞ Ðßôá
Με καλαμάκι χοιρινό
Με καλαμάκι κοτοπιπεριά
Με καλαμάκι κοτομπέικον
Με φιλέτο κοτόπουλο
Με καλαμάκι μοσχαρίσιο
Με χωριάτικο λουκάνικο
Με φαλάφελ* (παραδοσιακά Αραβικά κεφτεδάκια λαχανικών)
Με λαχανικά & φέτα

4,10 €
4,45 €
4,25 €
4,40 €
4,70 €
4,10 €
4,10 €
3,80 €

Κορμός Σοκολάτας (με μπισκότα πτι-μπερ, σπιτική συνταγή Delikoko) 4,40 €
Τηγανίτες με μέλι & κανέλα (σπιτική συνταγή Delikoko)
4,40 €
Cheesecake
Lemon pie

5,20 €
5,20 €

Αφράτη Μους Σοκολάτας (με brandy και πορτοκάλι)

2,90 €

áíáøõêôéêÜ & ðïôÜ
Αναψυκτικά 330 ml / 1,5 lt
Νερό 1,5 lt
Perrier 330 ml / Σόδα 330 ml
Amstel 330 ml
Heineken 330 ml
Fix 330 ml
Kaiser 330 ml

1,30 € / 3,00 €
1,20 €
2,05 € / 1,30 €
1,60 €
1,70 €
1,70 €
1,80 €

Ðåñéï÷Ýò
ðïõ åîõðçñåôïýìå:

DELIVERY
DELICIOUS TASTES

210 6255445

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 157,
ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ
Διανομή 12:00 έως 24:00

ON LINE
ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ

Máò åíäéáöÝñåé
ç ãíþìç óáò!

Ìüíï Ýôóé ìðïñïýìå íá ãßíïõìå
áêüìá êáëýôåñïé!
ÐåñéìÝíïõìå ôéò äéêÝò óáò
ðáñáôçñÞóåéò & ðñïôÜóåéò
óôï ôçë.

6945 413080

Óáò åõ÷áñéóôïýìå
ðïõ åìðéóôåýåóôå
óå åìÜò ôç äéáôñïöÞ óáò!

-10% !!!
www.delikoko.com
info@delikoko.com

delikokodelivery

¢ñéóôç ðïéüôçôá & ãåýóç
ìå ÷ñÞóç öñÝóêùí õëéêþí
êáé åðþíõìùí ðñïúüíôùí:
Ôá êñÝáôá êáé ôá èáëáóóéíÜ ìáò åßíáé öñÝóêá Þ öñåóêïêáôåøõãìÝíá êáôÜ ðåñßðôùóç.
Óôï ìáãåßñåìá êáé óôéò óáëÜôåò ÷ñçóéìïðïéïýìå Ýîôñá ðáñèÝíï åëáéüëáäï.
Óôá ôçãáíéôÜ ÷ñçóéìïðïéïýìå çëéÝëáéï.
Ïé ðñïóöïñÝò ìðïñåß íá áëëÜîïõí Þ íá êáôáñãçèïýí ÷ùñßò ðñïåéäïðïßçóç.
Ïé ôéìÝò ôïõ êáôáëüãïõ ìðïñåß íá áëëÜîïõí ÷ùñßò ðñïåéäïðïßçóç.

“ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΜΟΥ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ” ÊÁÔÁËÏÃÏÓ 06/2017 ÁÃÏÑÁÍÏÌÉÊÏÓ ÕÐÅÕÈÕÍÏÓ: Ð. ÐÅÑÑÏÕÊÁÓ
*ÊáôåøõãìÝíá

ÊçöéóéÜ
Í. Åñõèñáßá
ÅêÜëç
ÄñïóéÜ
Ñïäüðïëç
Äéüíõóïò

