
Deals

1
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Toρτίγια  ☞  Αναψυκτικό  ☞  Γλυκό

Σαλάτα ☞ Αναψυκτικό ☞ Επιδόρπιο

  ΜΟΝΟ

€5.40

  ΜΟΝΟ

€7.40

Σαλάτες ζυμαρικών

Salad Stories

* Το χοιρινό είναι προμαγειρεμένο και μαριναρισμένο με σος BBQ .
* Το χοιρινό είναι προμαγειρεμένο και μαριναρισμένο με σος BBQ . 

* Το φαλάφελ είναι προϊόν κατάψυξης

Sanda Chickitta
⟶ €6.40
Κοτόπουλο, ή κοτομπου-
κιές, μπέικον, sweet chilli 
mayo, αυγό και μαρούλι.

*€7.40 (με κοτομπουκιές)

Sanda Porkitta
 ⟶ €6.40
Σιγοψημένα κομματάκια 
χοιρινού κρέατος*, μπέικον, 
κασέρι, σος τυριού κρέμα 
και μαρούλι.

Sanda Doublitta
⟶ €6.40
Διπλό μπέικον, γαλοπούλα, 
κασέρι και σος τυριού κρέ-
μα, ντομάτα και μαρούλι.

Club Sandwiches ☞  Συνοδεύονται από Τηγανητές πατάτες

☞  Ζεστές μακαρονάδες με πέννεςKabamaru

Peppergallus  ⟶ €7.40
Πέννες, κοτόπουλο, κρέμα 
γάλακτος, κεφαλοτύρι, 
ντοματίνια και θυμάρι.

Smokie        ⟶ €7.40
Πέννες, καπνιστή γαλο-
πούλα, κρέμα γάλακτος, 
τυρί κρέμα, κεφαλοτύρι, 
ντοματίνια και θυμάρι.

Veginner        ⟶ €7.40
Πένvες, σάλτσα ντομάτας, 
μανιτάρια, καλαμπόκι και 
vegan τυρί. 
• Vegan πιάτο •

Τορτίγια:
El Classico: Καπνιστή γαλοπούλα, κασέρι, ντομάτα, σος μουστάρδας, μαρούλι και 
iceberg ↔ Candia: Κοτόπουλο, κεφαλοτύρι, μαρούλι, iceberg και σος γιαουρτιού

↔ Οrientilla: Φαλάφελ, vegan mayo με σχοινόπρασο, μαρούλι, και vegan τυρί 
(Vegan πιάτο)

+
Αναψυκτικό:

Coca Cola / Zero / Light  ↔  Βίκος πορτοκάλι / Βίκος λεμόνι / Βίκος σόδα 
ή κρύο τσάι:  Λεμόνι / Ροδάκινο / Πράσινο  

ή χυμό (Οικογένεια Χριστοδούλου): Πορτοκάλι / Πορτοκάλι, Μήλο και Καρότο

+
Επιδόρπιο:

Σουφλέ σοκολάτας  ↔  Cheesecake 

ή μια μπάλα παγωτό: 
Βανίλια / Cookies / Choco Oreo / Cheesecake / Φράουλα

Σαλάτα:
Gallus Gallus ↔ Pasta Gallus ↔ Chilense ↔ Iceberg Baby

Village Voice ↔ Pasta lovers Κοτόπουλο ↔ Magna Graecia

+
Αναψυκτικό:

Coca Cola / Zero / Light  ↔  Βίκος πορτοκάλι / Βίκος λεμόνι / Βίκος σόδα 
ή κρύο τσάι:  Λεμόνι / Ροδάκινο / Πράσινο  

ή χυμό (Οικογένεια Χριστοδούλου): Πορτοκάλι / Πορτοκάλι, Μήλο και Καρότο

+
Επιδόρπιο:

Σουφλέ σοκολάτας  ↔  Cheesecake 

ή μια μπάλα παγωτό: 
Βανίλια / Cookies / Choco Oreo / Cheesecake / Φράουλα

Espresso €1.00
Espresso double €1.70
Espresso freddo €1.70
Cappuccino €1.70
Cappuccino double €1.90
Cappuccino freddo €1.90
Latte €1.90
Φίλτρου €1.50
Νες €1.00
Nescafé φραπέ €1.00
Americano μονός €1.00
Americano διπλός €1.70
Eλληνικός €1.00
Eλληνικός διπλός €1.50

Ζεστό (χαμομήλι - πράσινο - μαύρο) €1.50
Κρύο (ροδάκινο - λεμόνι - πράσινο) €1.50

Κλασική €2.50
Φράουλα ή Raspberry ή Λευκή σοκολάτα       €2.80

Coca cola (0.25lt.)  €1.50
Coca cola zero (0.25lt.) €1.50
Coca cola light (0.25lt.) €1.50
Βίκος πορτοκαλάδα (0.33lt.) €1.50
Βίκος λεμονάδα (0.33lt.) €1.50
Βίκος σόδα (0.33lt.) €1.50
Νερό (0.5lt.) €0.50

Easy - Peasy (φυσικός χυμός πορτοκάλι) €2.00
Eve (Πορτοκάλι, μήλο, φράουλα, μπανάνα) €2.50
William Tell (μήλο, καρότο, τζίντζερ) €2.50
Piña (Πορτοκάλι, ανανάς, αχλάδι) €2.50
Fruitshake (Χυμός μίξερ από φρούτα εποχής) €2.50
ΑΟC (Πορτοκάλι, μήλο, καρότο) €2.50
Atababa (Πορτοκάλι, μήλο, μπανάνα, μέλι και φουντούκι) €2.50

Old fashioned (Σπιτική λεμονάδα με δυόσμο) €2.50
Rubus (Σπιτική λεμονάδα με πουρέ raspberry) €2.50
Fragaria (Σπιτική λεμονάδα με πουρέ φράουλα) €2.50

Marc Almond (Γάλα αμυγδάλου, φράουλα, μπανάνα & σοκολάτα υγείας) €3.20
Vitamino (Γιαούρτι, μπανάνα, φράουλα & μέλι) €3.20
La Palma (Γάλα καρύδας, μπανάνα, βρώμη & φυστικοβούτυρο) €3.20

Φυσικές λεμονάδες

Vitamin Shakes

Φυσικοί χυμοί

Σοκολάτα ζεστή ή κρύα

Τσάι

Καφές

Αναψυκτικά

Coffee & Beverages

Gallus gallus     ⟶ €5.40 
Φιλέτο κοτόπουλο, μαρούλι, 
iceberg, καλαμπόκι, σπιτικά 
κρουτόν, κεφαλοτύρι και σος 
μουστάρδας.

Pasta Gallus      ⟶ €5.40
Πέννες, μαρούλι, iceberg, 
φιλέτο κοτόπουλο, καλαμπό       
κι, σπιτικά κρουτόν, κεφαλο-
τύρι και σος μουστάρδας.

Très chick        ⟶ €6.40
Mαρούλι, iceberg, χειροποί-
ητη σoς μουστάρδας, κοτο-
μπουκιές, κεφαλοτύρι,
ντοματίνια και καλαμπόκι.

Village voice     ⟶ €6.90
Μαρούλι, iceberg, φιλέτο 
κοτόπουλο, ανθότυρο, mix 
ξηρών καρπών, σπιτικά κρου-
τόν και σος μελιού.

Atlantic             ⟶ €6.90
Μαρούλι, iceberg, καπνιστός 
σολομός, ανθότυρο, κινόα 
και βινεγκρέτ εσπεριδοειδών.

Chilense           ⟶ €5.90
Μαρούλι, iceberg, ανανάς, 
κινόα, ανθότυρο, αποξηρα-
μένα κράνμπερι και βινεγκρέτ 
εσπεριδοειδών.

Ιceberg Baby      ⟶ €5.90
Μαρούλι, iceberg, κινόα, 
αποξηραμένα κράνμπερι, 
καλαμπόκι, βινεγκρέτ μελιού. 
• Vegan πιάτο •

FalaFell In Love   ⟶ €6.40
Μαρούλι, iceberg, φαλάφελ, 
vegan mayo με σχοινόπρα-
σο, ντοματίνια, κινόα και 
καλαμπόκι.  
• Vegan πιάτο •

Pasta Lovers  ⟶ €5.40
 ☞ Κοτόπουλο

Πέννες, σος γιαουρτιού, 
κοτόπουλο, κεφαλοτύρι 
και καλαμπόκι.

Pasta Lovers  ⟶ €6.90
☞ Σολομός

Πέννες, σος γιαουρτιού, 
καπνιστός σολομός και 
καλαμπόκι.

Magna Grecia ⟶ €6.40
Πέννες ολικής, ανθότυρο, 
ντοματίνια, ρόκα, βινεγκρέτ 
βαλσάμικου.
    
Superioza       ⟶ €6.40
Πέννες, καπνιστή γαλοπού-
λα, ντοματίνια, κεφαλοτύρι 
και σος μουστάρδας.

Ronald Vegan   ⟶ €6.40
Πέννες ολικής, vegan mayo 
με σχοινόπρασο, vegan τυρί, 
καλαμπόκι, ντοματίνια, ρόκα. 
• Vegan πιάτο •

Μeals

Fries meal        ⟶ €5.40
Πατάτες τηγανητές με ched-
dar, μπέικον, μανιτάρια και 
φρέσκο κρεμμυδάκι.

Chicken meal    ⟶ €5.90
Chicken strips, πατάτες τηγα-
νητές, sweet chilli mayo, και 
κεφαλοτύρι.

Pulled Pork meal ⟶ €6.90
Σιγοψημένα κομματάκια 
χοιρινού κρέατος*, πατάτες 
τηγανητές, σος Βbq, φρέσκο 
κρεμμυδάκι και κεφαλοτύρι.

Croque monsieur

Monsieur Provençal    ⟶ €5.90
Γαλοπούλα, μπέικον, μουστάρδα dijon
και κεφαλοτύρι.

☞  Με μπεσαμέλ & λιωμένο κασέρι on top
☞  Συνοδεύονται από σαλάτα εποχής
☞  Τηγανητές πατάτες +1€

Τoρτίγιες

Chica Βoom    ⟶ €5.40
Κοτόπουλο, ντομάτα, σος 
μουστάρδας, κασέρι και 
μαρούλι - iceberg.

El Classico      ⟶ €5.40
Καπνιστή γαλοπούλα, κα- 
σέρι, ντομάτα, μαρούλι 
- iceberg και σος μουστάρ-
δας.

La Vida Porka  ⟶ €6.40 
Σιγοψημένα κομματάκια 
χοιρινού κρέατος*, σος για-
ουρτιού με πάπρικα, κασέρι 
και μαρούλι - iceberg.

Orientilla        ⟶ €5.40
Φαλάφελ*, vegan mayo με 
σχοινόπρασο, μαρούλι - 
iceberg, και vegan τυρί. 
• Vegan πιάτο •

Goodbite Baby ⟶ €5.90 
Κοτομπουκιές, sweet chili 
mayo, κεφαλοτύρι, ντοματί-
νια και μαρούλι.

☞  Συνοδεύονται από σαλάτα εποχής
☞  Τηγανητές πατάτες +1€

☞  Kοτόπουλο +1€    ☞  Χοιρινό κρέας +1,5€
☞  Kαπνιστό σολομό +1,5€  ☞  Φαλάφελ +1€

Energy Bowls

Rice bowl  ⟶ €5.90
Ρύζι, ψητά ντοματίνια, 
καρότο, μαύρο σουσάμι, 
κάσιους, και βινεγκρέτ 
μελιού.

Quinoa bowl  ⟶ €6.40
Quinoa, αβοκάντο, αυγό, 
χαλούμι, καρότο, ντοματί-
νια , μαρούλι και βινεγκρέτ 
μελιού.
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Vafla®

Vafla®

Rookie
⟶ €3.50 
Πραλίνα σοκολάτα.

Spoon Es Bueno
⟶ €4.50
Πραλίνα σοκολάτα, πραλίνα 
Bueno και τριμμένο μπι-
σκότο.

Black & White Spoon
⟶ €5.00
Πραλίνα σοκολάτα, λευκή 
πραλίνα και τριμμένο μπι-
σκότο Oreo.

Ferrέρως
⟶ €6.00
Πραλίνα σοκολάτα, πραλίνα 
Bueno, τριμμένο μπισκότο 
και σοκολατάκια Ferrero 
Rocher.

Il Professore
⟶ €5.00
Πραλίνα σοκολάτα υγείας , 
κρέμα πατισερί, και τριμμέ-
νο μπισκότο Οreo.

Vila Lila
⟶ €5.50
Πραλίνα σοκολάτα, πραλίνα 
φράουλα, κομματάκια σοκο-
λάτας Lila Pause.

Salted Caramel Tony
⟶ €6.50
Κρέμα πατισερί, πραλίνα 
σοκολάτας, καραμελωμένα 
φιστίκια, κομματάκια σοκο-
λάτας Tony’s με καραμέλα & 
θαλασσινό αλάτι.
€6.50

Miss Cherry
⟶ €5.00
Πραλίνα σοκολάτα υγείας, 
γλυκό του κουταλιού βύσσι-
νο και μαύρη τρούφα.
€5.00

Milleufeille
⟶ €5.00
Κρέμα πατισερί, τριμμένο 
μπισκότο και ζάχαρη άχνη.

Βanana Lovers
⟶ €5.00
Πραλίνα σοκολάτα, πραλίνα 
μπανάνα, και φρέσκια 
μπανάνα.

Biscotheque
⟶ €5.50
Πραλίνα σοκολάτα, λευκή 
πραλίνα σοκολάτας με 
cookies, σοκοφρέτα και 
τριμμένο μπισκότο.

Lina Serena
⟶ €5.50
Πραλίνα σοκολάτα, λευκή 
πραλίνα σοκολάτα με 
cookies, μπισκότο Oreo 
& Serenata

Tricolore
⟶ €5.50
Πραλίνα σοκολάτας, μαρ-
μελάδα κόκκινα φρούτα και 
άχνη ζάχαρη.

Gelato
⟶ €5.00 Single
⟶ €6.50 Double

Πραλίνα σοκολάτα
και μπάλα παγωτό.

Tηλέφωνο No1:

2310 220 290
Tηλέφωνο No2:

2310 220 285

www.wearespoon.gr

Ελάχιστη χρέωση 5€

Παύλου Μελά 38 
& Παλαιών Πατρών Γερμανού

Δευτέρα έως Κυριακή
12:00 - 22:30

Mε παραγγελίες άνω των €15
έχετε έκπτωση 10%. Mε παραγ-
γελίες άνω των €20 έχετε έκ-
πτωση 15%. 

*Στο σύνολο των τιμών για τις εκπτώσεις 
-10% + 15% δεν συμπεριλαμβάνονται τα 
deals.

Γιαούρτι

Yogo Honey ⟶ €3.20
Με κινόα, μέλι και ανανά.

Yogo Nero               ⟶ €3.20
Με φυστικοβούτυρο, μπανάνα, 
βρώμη  και κομματάκια μαύρης
σοκολάτας.

Signature desserts

Αmerican style cakes

Σουφλέ σοκολάτας  €3.50
Cheesecake  €3.50
Cheesecake Oreo  €4.50
Cheesecake Βueno  €4.50
Cheesecake Lila  €4.50
Cheesecake Φυστικοβούτυρο  €4.50

Παγωτό 

Βανίλια €1.50
Cookies €1.50
Choco Oreo €1.50
Cheesecake €1.50
Φράουλα €1.50 

Κρουασάν ↔ Τσουρέκι
γεμιστό

Κρουασάν  ⟶ €3.80
Τσουρέκι    ⟶ €4.50

Bueno                   
Πραλίνα σοκολάτα, πραλίνα 
Bueno & τριμμένο μπισκότο.

Lilla                   
Πραλίνα σοκολάτα, πραλίνα 
φράουλα & Lila Pause.

Mille-feuille      
Κρέμα patisserie, τριμμένο 
μπισκότο & ζάχαρη άχνη.

Μiss cherry      
Γλυκό του κουταλιού βύσ-
σινο, μαύρη σοκολάτα & 
μαύρη τρούφα.

Oreo               
Πραλίνα σοκολάτα, λευκή 
σοκολάτα & τριμμένο Oreo.

Profiterole       
Πραλίνα σοκολάτα, κρέμα 
patisserie & τριμμένο Oreo.

Bananaut         
Φυστικοβούτυρο, μπανάνα 
& κομμάτια σοκολάτας.


