
Quality street food



WRAP OR BOWL

CHICKEN WRAP
Ψητό κοτόπουλο, “raita” δυόσμου, καλαμπόκι, 
τοματίνια, τσένταρ, κέιλ

€8

BEEF BURGER WRAP
Μοσχαρίσιο μπιφτέκι, καραμελωμένα κρεμμύδια, 
τοματίνια, baby ρόκα, tartufo, τσένταρ

€8

QUINOA BURGER 
Burger από κινόα, sour cream, guacamole, 
καραμελωμένα κρεμμύδια, baby σπανάκι, τοματίνια

€8

BB Q WRAP 
Pulled pork, chipotle mayo, καλαμπόκι,
καραμελωμένα κρεμμύδια, λάχανο, τσένταρ   

€8

FISH* WRAP 
Φιλέτο ψαριού σε κρουστά από “panko”, 
dijon–χρένο, pico de gallo, λάχανο, lime, πίκλα jalapeno

€8

GRILLED P ORK WRAP 
Ψιλοκομμένο ψητό χοιρινό, ανανάς, chipotle-mayo 
φρέσκο αβοκάντο, κέιλ, πίκλες jalapeno

€8

TARTUFO CHICKEN WRAP 
Ψητό κοτόπουλο, tartufo, τοματίνια, φέτα, baby 
σπανάκι, κινόα

€8

LENTILLES BALLS WRAP 
Κεφτεδάκια από φακές σε πικάντικη σάλτσα 
τομάτας, pico de gallo, sour cream, guacamole, 
λάχανο, ρύζι, φέτα 

€8

P ORK CHIMICHURRI WRAP 
Ψιλοκομμένο χοιρινό, σάλτσα chimichurri, 
sour cream, τσένταρ, iceberg–καρότο, pico de gallo

€8

RED CURRY 
CHICKPEAS WRAP 
Ρεβύθια μαγειρεμένα σε κόκκινο κάρυ & γάλα καρύδας 
kaffir lime,“raita” δυόσμου, pico de gallo, chutney 
mango, ρύζι, λάχανο

€8



MAKE YOUR OWN
Wrap, Bowl Or Salad
Φτιάξε το δικό σου wrap με πίτα απλή ή ολικής 
αλέσεως, μερίδα ή σαλάτα με τα υλικά από τις 
παρακάτω κατηγορίες.

Chicken €8
Beef burger €8
BBQ pulled pork €8
Quinoa burger €8
Fish* €8
Red curry chickpeas €8
Grilled pork €8
Lentilles balls €8

Ρύζι

Κινόα

Καλαμπόκι

Pico de gallo

Καραμελωμένα κρεμμύδια

Πίκλα jalapeno

Ανανάς

Φέτα

Τσένταρ

Αβοκάντο

Λάχανο

Κέιλ

Baby σπανάκι

Baby ρόκα

Iceberg – καρότο

Τοματίνια

Tartufo                                                                      

Χρένο - dijon                                                                     

Sour cream

“Raita “δυόσμου

Guacamole

Chimichurri

Chipotle-mayo

Chutney mango  

Guacamole 

Tartufo     

Chipotle-mayo

Χρένο - dijon

“Raita “δυόσμου

Sour cream

Chicken

Beef burger

Grilled pork

Quinoa burger

Fish*

Μέλι, ελαιόλαδο, μουστάρδα, πορτοκάλι

Ελαιόλαδο, μέλι, ξύδι- βαλσάμικο

ΖΕΣΤΑ

KΡΥΑ ΣΑΛΤΣΕΣ

EXTRA DIP €1

EXTRAS €2.5

DRESSINGS

SALAD WRAPS

SALADS

FETA WRAP
Φέτα, φρέσκο αβοκάντο, ανανάς, 
κέιλ, sour cream

€6.5

ROCKET SALAD
Ρόκα, αβοκάντο, τοματίνια, φέτα

€7

ICEBERG WRAP
Iceberg - καρότο, φέτα, σάλτσα 
chimichurri, κινόα, πίκλες jalapenos

€6.5

SWEET CORN WRAP
Καλαμπόκι, χρένο-dijon, pico de gallo, 
λάχανο, τσένταρ

€6.5

QUINOA SALAD
Κινόα, pico de gallo, καλαμπόκι
δυόσμος, ανανάς                 

€7.5

GREEN WRAP
Κέιλ, baby σπανάκι, baby ρόκα, φρέσκο 
αβοκάντο καλαμπόκι, sour cream   

€6.5

ROCKET WRAP
Baby ρόκα, chutney mango, chipotle-mayo, φρέσκο 
αβοκάντο, τοματίνια

€6.5

ICEBERG SALAD
Iceberg - καρότο, καλαμπόκι, κινόα                 

K ALE SALAD
Κέιλ, baby σπανάκι, πίκλα jalapeno, τοματίνια     

MIXED SALAD
Κέιλ, baby ρόκα, baby σπανάκι, λάχανο, 
iceberg- καρότο, φρέσκο αβοκάντο, ανανάς 
κινόα, τοματίνια      

€7

€7

€7



COCKTAILS

SOFT DRINKS

WINE

BEER

FRESH JUICES

Wrap Margarita  €7.5

Aperol Spritz  €7.5

Paloma €7.5

Coca Cola 330ml €1.8

Coca Cola light 330ml €1.8

Coca Cola zero 330ml €1.8

Sprite 330ml €1.8

Λουξ Πορτοκαλάδα €1.8

Σουρωτή €2.5

Σόδα €1.8

Νερό 0,5 lt €1.8

Pink grapefruit €3.5

Μοσχοφiλερο Μπουτάρη 187ml €4

Αγιωργίτικο  Μπουτάρη 187ml €4

Prosecco 187ml €5.5

Stella Artois pilsner  330ml €4

Bud Lager 330ml €4

Corona pale lager 330ml €4

Νήσος €4

Draft Beer €4

Fresh lemonade, ginger, agave syrup, mint €4

Fresh Orange juice €3.5

* Όλα μας τα κρέατα είναι νωπά & φρέσκα 

από επιλεγμένους προμηθευτές. Το λάδι που 

χρησιμοποιούμε είναι αγνό παρθένο ελαιόλαδο. 

Σε περίπτωση που είστε αλλεργικοί σε κάποιο 

συστατικό παρακαλώ ενημερώστε το προσωπικό μας. 

Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.



8 Zalokosta str., 10671, Athens, Greece 
Tel.: 210 3646750, www.thewrap-athens.com

info@thewrap-athens.com

 facebook instagram: thewrapathens


