
Στις σαλάτες μας χρησιμοποιούμε έξτρα παρθένο ελαιόλαδο και
στο τηγάνι  μας ηλιέλαιο. Γαρίδες και καραβίδες όπου αναφέρονται είναι 
βαθειάς ψύξης. Στις τιμές περιλαμβάνονται όλοι οι φόροι και τα τέλη και 

μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Ορισμένα πιάτα του καταλόγου αλλάζουν ανάλογα με την εποχή.

Για άμεση ενημέρωση επισκεφθείτε το www.yellow.gr 

Αγορανομικός υπεύθυνος: Κων/νος Π. Βακιρτζής

ΚΡΗΤΗΣ 27 & Χ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ 14563 ΚΗΦΙΣΙΑ

211 1823150
www.yellow.gr

Ρωτήστε μας για 
τα πιάτα ημέρας 
ή ενημερωθείτε 
στο website μας!

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΚΥΡΙΑΚΗ
12:00 - 23:00

RESTAURANT
KIFISSIA 

DELIVERY

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 10€



ΣΑΛΑΤΕΣ | ΟΡΕΚΤΙΚΑ

€ 10,40

€13,60

€14,60

€14,60

 €14,60

€10,20

Πίτσα μαργαρίτα με σάλτσα ντομάτα, μοτσαρέλα

Πίτσα με μπεϊκον, μοτσαρέλα, μανιτάρια,σάλτσα ντομάτα        

Λευκή πίτσα με παρμεζάνα, μοτσαρέλα και κρέμα τρούφας alba         

Πίτσα προσούτο, ρόκα, σάλτσα ντομάτα, μοτσαρέλα

Πίτσα πεπερόνε με spianata piccante, σάλτσα ντομάτα, μοτσαρέλα 

Πίτσα με καπνιστή γαλοπούλα,μοτσαρέλα,πιπεριά,μανιτάρια 

Πίτσα BBQ με μοτσαρέλα,στήθος κοτόπουλο και πιπεριές

Γλυκιά πίτσα με πραλίνα φουντουκιού, τριμμένο μπισκότο και 
μπανάνα

€ 11,80

€ 12,40

€ 10,60

  € 14,80

€ 13,80

€ 14,80

€ 11,60

€ 6,20

€ 7,90

€ 9,60

€ 10,80

€ 10,60

   € 8,40

   € 8,00

KIFISSIA 

ΖΥΜΑΡΙΚΑ | ΡΙΖΟΤΑ

Πέννες με κοτόπουλο, μανιτάρια και φρέσκια κρέμα τρούφας 

Σπαγγέτι alla chitarra με λευκή σάλτσα παρμεζάνας και τραγανό μπεϊκον

Φρέσκα ταλιολίνι με μελάνι σουπιάς, γαρίδες,μπίσκ και πέρλες Yuzu    
Ριγκατόνι με πέστο βασιλικού,παρμεζάνα,φιστίκια Αιγίνης και ντοματίνια 
Ριζότο με μανιτάρια, καπνιστή μελιτζάνα και μπισκότο παρμεζάνας
Ριζότο με σολομό,φρέσκα σπαράγγια ,ζωμό θαλασσινών,λεμόνι και τρίμμα 
αυγοτάραχο
Φρέσκο τορτελίνι γεμιστό με πορτσίνι,σάλτσα λευκής τρούφας,παρμεζάνα 
και προσούτο

ΚΡΕΑΣ | ΨΑΡΙ

€ 4,90

€ 7,20

 € 5,90

ΓΛΥΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

€ 22,20

€ 24,60

€ 16,10 

€ 13,80

€ 15,40

€ 18,60

€ 32,80

€ 15,30

  € 15,60

€ 20,80
€ 19,60

€ 15,90

€ 14,80

€ 19,80

€ 12,80

€ 21,40

 €13,80

€ 10,40            

€ 8,80

          € 7,80

 Σπανάκι με ζυμωτά φύλλα, ξινομυζήθρα
 και vinaigrette  άνηθο

Μαριναρισμένα κολοκυθάκια με λεμόνι-δυόσμο-ελαιόλαδο,κατίκι 
Δομοκού και  τριμμένο παξιμάδι χαρούπι

Ντομάτα με παξιμάδι Κυθήρων, κάπαρη, ξινομυζήθρα

Πολύχρωμα φύλλα  με ψημένο τυρί chevre, vinaigrette καρύδι μέλι 
balsamico και καβουρδισμένο αμύγδαλο          

Πράσινη  σαλάτα με ψητό κοτόπουλο και vinaigrette παρμεζάνας

Κινόα με ψητές γαρίδες,φακές Beluga,εσπεριδοειδή, πίκλα παντζάρι 
και honey-citrus sauce

Μοτσαρέλα Bufalla(250γρ),ντοματίνια, ελαιόλαδο με βασιλικό και 
φυσικό αλάτι Αιτωλικού

Τρίχρωμη σαλάτα με φρούτα εποχής, vinaigrette από ξύδι framboise 
και φυστίκια 

Χοιρινή πανσέτα τηγανιά σβησμένη με σάλτσα τεριάκι-λαϊμ και 
σουσάμι                

Hummus με τραγανά πιτάκια, κουκουνάρι και
καπνιστή πάπρικα

Χαλούμι σε κρούστα από καταϊφι με σάλτσα γλυκό μπούκοβο 

Κεφαλοτύρι Καλαβρύτων στο φούρνο με μαρμελάδα εσπεριδοειδών   

Λουκάνικα χοιρινά με γραβιέρα και σπιτική μουστάρδα

Κεφτεδάκια μοσχαρίσια με πατάτες τηγανητές
και ντιπ σάλτσα ντομάτας με βασιλικό

Πουγκάκια με κοτόπουλο και κάρυ σε τσάτνεϊ (μαρμελάδα) βερύκοκο 

Ψητά μανιτάρια πλευρώτους με γραβιέρα, κρέμα και λίγο σκόρδο 

Μικρά πεϊνιρλί με μοσχαρίσιο κιμά και κασέρι  

Μικρά πεϊνιρλί με κασέρι  

Σαγανάκι γαρίδες με φέτα,φρέσκια σάλτσα ντομάτας και κρουτόν 
Ψωμάκια μερίδα ανά άτομο

ΠΙΤΣΕΣ (8 κομμάτια)

€ 17,20

€13,60

€ 16,50

 € 0,80

€ 7,00

Πανακότα με λευκή σοκολάτα και σάλτσα espresso

Kαταϊφι με γέμιση τυριού και παγωτό καϊμάκι 
(χρόνος ψησίματος 15́ )

Μους σοκολάτας με stevia σε μπισκότο digestive

Ζεστή μηλόπιτα με crumble  αμυγδάλου και παγωτό κανέλα

Τάρτα καραμέλας σοκολάτας γάλακτος,bitter σοκολάτα  
σάλτσα μανταρίνι 

Προφιτερόλ με σοκολάτα γάλακτος

€ 7,00

€ 4,50

€ 18,90

   

 € 14,20

€ 21,80

Ταλιάτα από κόντρα νεαρού μοσχαριού με πατάτες τηγανητές     

Μοσχαρίσια φιλετάκια με σάλτσα μανιταριών, baby πατάτες & bearnaise 

Φιλέτο στήθος κοτόπουλο με σάλτσα φασκόμηλο και πατάτες Νέας 
Γής  σωτέ με τρούφα 
Μενταγιόν φιλέτο BLACK ANGUS(250γρ) με αρωματικό βούτυρο 
και πατάτες καρέ (ψήσιμο έως medium)
Κότσι αρνάκι, σιγομαγειρεμένο με πουρέ πατάτας αρωματισμένο 
με φρέσκο θυμάρι
 Burger με μοσχαρίσιο μπιφτέκι, μπεϊκον, τυρί cheddar, sauce 
μουστάρδας, ντομάτα, μαρούλι  και πατάτες τηγανητές

Veggie burger με μπιφτέκι beyond meat , φυτικό τυρί vegan 
μαγιονέζα  ντομάτα, μαρούλι και πατάτες τηγανητές

Σταυλίσια χοιρινή μπριζόλα με την πανσέτα της , με τηγανητές 
πατάτες  καρέ και homemade σάλτσα Bbq

Rib eye Αργεντινής με πατάτες τηγανητές καρέ και σάλτσα burbon 

Mπιφτέκια γαλοπούλας με ψητά λαχανικά
Mπιφτεκάκια μοσχαρίσια με πατάτες τηγανητές,γιαούρτι με 
αρωματικά και πιτούλα καλαμποκιού
Σολομός φιλέτο με rice noodles,μπρόκολο και σάλτσα miso 
Λαυράκι φιλέτο με ρεβύθια Φενεού,φινόκιο και μπίσκ αστακού 
Τόνος φιλέτο με φρέσκα φασολάκια και ντοματίνια,λαδελέμονο και 
σουσάμι wasabi  (ψήσιμο έως medium) 

€ € 20,90

 € 28,60
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