
Calzone
Mio Posto μιξ τυριών, μπέϊκον, 
μανιτάρια, πιπεριά 2,50€
Kοτόπουλο φιλέτο κοτόπουλο,
μιξ τυριών, φέτα, σίζαρ σως 2,50€
Αυγό μιξ τυριών, ζαμπόν, αυγό, φέτα 2,50€
Ιταλικό μιξ τυριών, ζαμπόν,
πεπερόνε, φρέσκια ντομάτα 2,50€

2,50€Γύρος Χοιρινό τυρί, σως, κρεμμύδι 

Calzonetto

Τυρόπιτα απλή 1,30€

Ζαμπονοτυρόπιτα 1,60€

Σπανακόπιτα χωριάτικη 1,90€

Μπουγάτσα Θεσσαλονίκης 1,80€

Τυρόπιτα Κουρού 1,60€

1,60€Κασερόπιτα 

 1,60€Κουλούρι με μείγμα φέτα

  1,60€Κουλούρι πολύσπορο μαύρο με Φιλαδέλφεια μπέϊκον

Σφολιάτες

Αναψυκτικό 330ml................1,30

Αναψυκτικό 500ml.................1,70

Αναψυκτικό 1,5 lt...................2,50

Amita 330ml...........................1,40

Amita Motion 330ml..............1,60

Νερό μικρό 500 ml................0,50

Νερό μεγάλο 1,5 lt.................1,00

Νερό ανθρακούχο 330ml.....1,70

Κρύο Τσάι 330 ml..................1,50

Κρύο Τσάι 500 ml..................2,00

Φυσικός Χυμός Πορτοκάλι....2,00

Φυσικός Χυμός Ανάμικτος.....2,50

Amstel 330ml........................1,50

Amstel 500ml........................2,00

Fix 330ml...............................1,50

Fix 500ml................................2,00

Heineken 330ml....................1,60

Heineken 500ml....................2,20

Whisky, Vodka, Gin.................3,50

Αναψυκτικά-Νερό-Ποτά

Ζεστά

Φραπέ..................................1,20

Καπουτσίνο Φρέντο............1,70

Εσπρέσο Φρέντο..................1,70

Fredotsino............................2,50

Σοκολάτα κρύα....................1,80

σιρόπι, σαντιγί, λάτε............0,30

Νες καφέ..............................1,20

Καπουτσίνο μονό.................1,20

Καπουτσίνο διπλό................1,70

Εσπρέσο μονό......................1,20

Εσπρέσο διπλό.....................1,70

Ελληνικός μονός..................1,20

Eλληνικός διπλός.................1,50

Καφές φίλτρου.....................1,20

Καφές λάττε.........................1,70

Καφές λάττε μακιάτο..........1,70

Σοκολάτα ζεστή....................1,80

Τσάϊ ζεστό διάφ. γεύσεις.....1,20

Τσάϊ ζεστό με μέλι...............1,50

Κρύα

Ροφήματα
Γίγας

3 δόσεις

καφέ

Ρόκα Παρμεζάνα ρόκα, ντομάτα φρέσκια,
παρμεζάνα, βαλσάμικο ξύδι 4,50€
Ceasar φιλέτο κοτόπουλο, μαρούλι, μπέϊκον,
κρουτόνς, παρμεζάνα, σίσαρς σως 4,80€
Xωριάτικη ντομάτα, αγγούρι, πιπεριά,
κρεμμύδι, φέτα, ελιές 5,00€
Πράσινη μαρούλι, λάχανο, λαδόξυδο 4,00€
Σεφ μαρούλι, αγγούρι,ντομάτα, ζαμπόν
αυγό, τυρί & σως 5,00€
Τονοσαλάτα τόνος, μαρούλι, αυγό, αγγούρι,
ντομάτα, σως 5,00€

Σαλάτες

Χειροποίητα παραγωγής μας

νερό

δωρεάν

με τους

καφέδες

ðßôóá

1/2μέτρο

12,00€

πίτσα

2 πίτσες

τετράγωνες

των 12 τεμ.

στις

3 πίτσες

η μία

δώρο

(20 τεμάχια)

στρογγυλές

των 

8 τεμαχίων

Μπιχάκη 2, Αγ. Ιωάννης Ρέντης

www.mioposto.gr
... κατάλογος

    online

CoffeeCoffeeCoffee Pizza & more...
Pizza & more...
Pizza & more...

facebook/mioposto Piraeus

μέτρο

22,00€

πίτσα

(40 τεμάχια)1

10€

2
Σοκολατόπιτα....................2,20€
Κουλούρι Σοκολάτα..........1,60€

Γλυκά

Παγωτά
Διάφορες γεύσεις
μπάλλα .................................. 1,20€
χωνάκι ....................................0,20λ
Μιλκ Σέϊκ ..............................2,50€
Γρανίτες ...............................1,80€

Αγορανοµικός Υπεύθυνος: Μάρω Χαραλάµπους

Άμεση έκδοση τιμολογίου. Όπου ζαμπόν είναι 

χοιρινή ωμοπλάτη. Τηγανίζουμε με αραβοσιτέλαιο. 

Στα προϊόντα χρησιμοποιούμε παρθένο ελαιόλαδο 

.Οι πατάτες, το κοτόπουλο και το μπιφτέκι είναι 

κατεψυγμένα. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς 

προειδοποίηση. Περιλαμβάνεται Δ.Φ. & Φ.Π.Α. ανά 

κατηγορία. Με τις παρατηρήσεις σας θα βοηθή-

σετε να γίνουμε καλύτεροι. Για οποιαδήποτε 

πληροφορία σχετικά με τα προϊόντα μας απευθ-

υνθείτε στο προσωπικό μας, ειδικά για την περί-

πτωση δυσανεξίας ή αλλεργίας, θα σας ενημε-

ρώσουν σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία (ΕΚ 

1169/11). O καταναλωτής δεν είναι υποχρε-

ωμένος να πληρώσει, εάν δεν λάβει το νόμιμο 

παραστατικό στοιχείο απόδειξης ή τιμολόγιο.

δώρο

νερό 50ml

με τον

καφέ!

1,50

2,10

2,10

3,00

2,50

1,50

2,10

1,50

2,50

1,50

1,80

Τυρόπιτα μείγμα φέτα 1,80€

Λουκανικόπιτα λουκάνικο Φρανκφούρτης, σως 1,70€

Πίτσα Σπέσιαλ ΜioPosto ατομική 1,50€

Πεϊνιρλί χειροποίητο (διάφορες γεύσεις) 2,00€

Μπουρεκάκια χειροποίητα μείγμα φέτα ή

φιλέτο κοτόπουλο - σως 1,40€

Μπέϊκον μιξ τυριών, παρμεζάνα,
κρέμα γάλακτος 2,20€
Λουκάνικο Φρανκφούρτης μιξ τυριών 2,20€
Φιλέτο Κοτόπουλο μιξ τυριών μανιτάρια &
κρέμα γάλακτος 2,20€

24 ώρες

ανοικτά24 ώρες

ανοικτά

ç íÝá ìáòç íÝá ìáòç íÝá ìáò
στρογγυλήστρογγυλήστρογγυλή

ð ß ô ó á ì åð ß ô ó á ì åð ß ô ó á ì å
γέµιση στo στεφάνιγέµιση στo στεφάνιγέµιση στo στεφάνι

ζημώνουμε

καθημερινά

μέσα στο

κατάστημα!

...ο επώνυμος
ιταλικός καφές σας!

... με τις ποικιλίες blend
και τη μοναδική γεύση.

6979141514 - 210 4825561

07.00 - 02.00 ξημερώματα, καφές & φαγητό

(Κυριακή & αργίες ανοικτά)

...μεγάλες προσφορές!

14€



extra υλικά
Τυρί ένταμ, γκούντα 
Τυρί φέτα, Φιλαδάλφεια, Μανούρι 
Ζαμπόν  
Σαλάμι αέρος, γαλοπούλα, μπέϊκον 
Λουκάνικο φρανκφούρτης 
Λουκάνικο Χωριάτικο 
Φιλέτο κοτόπουλο 
Μπιφτέκι μοσχαρίσιο 
Καπνιστό χοιρινό 
Αυγό βραστό 
Πατάτες 
Τυροσαλάτα, τυροκαφτερή,
ρώσικη κηπουρού, μαγιονέζα,
σίζαρς σως, ελιές 
Αγγούρι-πιπεριά-κρεμ.-ντομ.-μαρούλι 
Μανιτάρια
Ομελέτα
Tόνος φιλέτο
Κέτσαπ - Μουστάρδα

60λ60λ
70λ70λ
60λ60λ
70λ70λ

1,00€1,00€
1,00€1,00€
1,10€1,10€
1,20€1,20€

70λ70λ
50λ50λ
40λ40λ

40λ40λ
30λ30λ
60λ60λ
80λ80λ

1,50€1,50€
20λ20λ

60λ
70λ
60λ
70λ

1,00€
1,00€
1,10€
1,20€

70λ
50λ
40λ

40λ
30λ
60λ
80λ

1,50€
20λ

Φτιάξτε το δικό σας σάντουϊτς με:
Μπαγκέτα μαύρη - λευκή 70λ,
Φραντζολάκι ή Αραβική πίτα
ή Κυπριακή πίτα 70λ

Μαργαρίτα μιξ τυριών, σάλτσα Mio Posto, φρέσκια ντομάτα, βασιλικός

 μιξ τυριών, ζαμπόν, σάλτσα Mio Posto, φρέσκια ντομάταΣόλο

 μιξ τυριών, σάλτσα Mio Posto, ζαμπόν, μπέϊκονΖαμπόν Μπέϊκον

 μιξ τυριών, σάλτσα Mio Posto, μπέϊκον, ζαμπόν, λουκάνικο,Πικάντικη

σαλάμι αέρος, πιπεριά, ελιές

 μιξ τυριών, σάλτσα Mio Posto, πεπερόνε, μπέϊκον, ζαμπόν,Πέπερ

πιπεριά, φρέσκια ντομάτα

 μιξ τυριών, σάλτσα Mio Posto, κρέμα γάλακτος, μπέϊκον, μανιτάριαSeasons

 μιξ τυριών, σάλτσα Mio Posto, φρέσκια ντομάτα, σαλάμι πεπερόνε &Hot

αέρος, λουκάνικο, μπούκοβο, πιπεριά

 μιξ τυριών, σάλτσα Mio Posto, πιπεριά, χωριάτικο λουκάνικο,Ελληνική

ελιές, φέτα, φρέσκια ντομάτα 

 μιξ τυριών, σάλτσα Mio Posto, ζαμπόν, μανιτάρια, παρμεζάναAmore

   μιξ τυριών, σάλτσα Mio Posto, μανιτάρια,Λαχανικών (νηστίσιμη)

φρέσκια ντομάτα, πιπεριά, ελιές

 μιξ τυριών, κρέμα γάλακτος, μανιτάρια, μπέϊκονCarbonara lovers

 μιξ τυριών, μπέϊκον, καπνιστό ρεγγάτο, σάλτσα ΒΒQ,BBQ

πολύχρωμες πιπεριές

 μοτσαρέλα, ανθότυρο, φέτα, μανούρι, κρέμα γάλακτος, μιξ τυριώνWhite

μοτσαρέλα, ανθότυρο, φέτα, μανούρι, κρέμα γάλακτος,White Special 

μπέϊκον, μανιτάρια, μιξ τυριών

 μιξ τυριών, σάλτσα Mio Posto, μπέϊκον, ζαμπόν, μανιτάρια,Mio Posto

πιπεριά, φρέσκια ντομάτα, παρμεζάνα

μιξ τυριών, σάλτσα κάρυ, κοτόπουλο, μανιτάρια, πιπεριάCarry 

 μιξ τυριών, σάλτσα Mio Posto, zαμπόν, μπέϊκον, Σουτζούκι Σπέσιαλ

σουτζούκι, πιπεριά, ντομάτα

 μιξ τυριών, σάλτσα Mio Posto, zαμπόν, Φιέστα Αλλαντικών

μπέϊκον, σαλάμι, πιπερόνε, σαλάμι αέρος, σουτζούκι, πιπεριά, ντομάτα

μιξ τυριών, σως τσίλι, φιλέτο κοτόπουλο, μπέϊκον, πιπεριά,Τσίλι 

ντομάτα, μπούκοβο

μιξ τυριών, μπιφτέκι μοσχαρίσιο, σάλτσα, μπέϊκον,Burger 

 κρεμμύδι, πιπεριά, ντομάτα

μιξ τυριών, κιμάς μοσχαρίσιος, μπέϊκον, πιπεριάΜπολονέζ 

 μιξ τυριών, πατάτες, μπέϊκον, πιπεριά, κρέμα γλακτοςΠατάτα - Μπέϊκον

 μιξ τυριών, γύρος χοιρινό ή γύρος κοτόπουλο, σως, κρεμμύδι, ντομάταΓύρος

 μιξ τυριών, γαλοπούλα, σάλτσα, μανιτάρια, ελιές,Light Γαλοπούλα

ντομάτα, παρμεζάνα, μοτσαρέλα

ΠίτσαΠίτσαΠίτσα
ΜΕΣΑΙΑ

30X30

12τμχ
ΜΕΓΑΛΗ

40X30
16τμχ

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ

8τμχ

Sandwich

BigBurger
για διπλή απόλαυση επιπλέον μπιφτέκι+1,20€ για διπλή απόλαυση επιπλέον μπιφτέκι+1,20€ για διπλή απόλαυση επιπλέον μπιφτέκι+1,20€ 

CLUB SANDWICHCLUB SANDWICHCLUB SANDWICH
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3,50

3,50

3,50

3,50

3,50

3,50

3,50

3,50

9,00

9,00

9,00

9,00

9,00

9,00

9,00

9,00

9,00
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9,30

9,00

9,30

9,60
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9,609,609,60

9,009,009,00
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8,00

8,00

8,50

8,50

8,50

8,50

8,50

8,50

8,50
8,50

8,50

8,50

8,50

8,50

8,50
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8,50
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8,508,508,50

8,508,508,50

8,508,508,50

Pasta Φούρνου ή τυρί

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00
12,00

12,00

12,40

12,00

12,40

12,80

12,80

12,80

12,80

12,80

12,8012,8012,80

12,0012,0012,00

12,0012,0012,00 Τορτελίνι με Τυρία λα Κρεμ κρέμα γάλακτος και μανιτάρια 6,00€6,00€
Πένες Spice σάλτσα ντομάτας, κρεμμύδι, σκόρδο, κόκκινη πιπεριά,σκόρδο, κόκκινη πιπεριά,

κοτόπουλο, μπέϊκον, τριμμένη παρμεζάνα 6,50€6,50€

Σπαγγέτι Ναπολιτέν σάλτσα ντομάτας, βασιλικός 5,00€
Σπαγγέτι Μπολονέζ κιμάς και σάλτσα ντομάτας 5,50€
Σπαγγέτι Καρμπονάρα κρέμα γάλακτος, μπέϊκον, μανιτάρια 6,00€
Πένες 4 Τυριά κρέμα από 4 διαφορετικά τυριά 5,50€
Τορτελίνι με Τυρία λα Κρεμ κρέμα γάλακτος και μανιτάρια 6,00€
Πένες Spice σάλτσα ντομάτας, κρεμμύδι, σκόρδο, κόκκινη πιπεριά,
τριμμένη παρμεζάνα, μπούκοβο 5,50€
Μιο Posto σάλτσα ντομάτας, κρεμμύδι, φιλέτο
κοτόπουλο, μπέϊκον, τριμμένη παρμεζάνα 6,50€
           

Cheese Βurger ψωμάκι burger, μπιφτέκι
μοσχαρίσιο, τυρί ένταμ, iceberg, ντομάτα,
σως burger, κέτσαπ  - με πατάτες 4,00€ 4,50€
Special Βurger ψωμάκι burger, μοσχαρίσιο
μπιφτέκι ή φιλέτο κοτόπουλο, τυρί ένταμ, μπέϊκον,
ντομάτα, κρεμμύδι, iceberg, σως burger,
κέτσαπ  - με πατάτες 4,50€ 5,00€
Απλό Βurger ψωμάκι burger, μοσχαρίσιο
μπιφτέκι, iceberg, φρέκια ντομάτα, κρεμμύδι,
σως burger, κέτσαπ  - με πατάτες  3,50€ 4,00€
Μexican Βurger ψωμάκι burger, τυρί,
μπιφτέκι μοσχαρίσιο, αυγό, μπέϊκον, iceberg,
ντομάτα, μαγιονέζα  - με πατάτες  4,70€ 5,20€

3,00€Μερίδα πατάτες  
Μερίδα πατάτες με σως 3,30€
Μερίδα πατάτες με τυρί & μπέϊκον 3,80€

1

2

3

5

4

6

7

8

Φιλετάκια Κοτόπουλο σχάρας 6,50€
Φιλετάκια Κοτόπουλο αλά Κρεμ 7,00€
3 Μπιφέκια σχάρας σως BBQ 6,50€
3 Μπιφέκια σχάρας φέτα-φρέσκια ντομάτα 7,00€
Ομελέτα απλή 3 αυγά τυρί, μπέϊκον 5,00€
Ομελέτα σπέσιαλ 3 αυγά τυρί, μπέϊκον,
ζαμπόν, λουκάνικο, πιπεριά, κρεμμύδι 6,00€
4 Λουκάνικά χωριάτικα 6,50€
4 Λουκάνικά φρανκφούρτης 6,50€

Σερβίρονται όλα με πατάτες & ντομάτα, σως μαζί
και χειροποίητο ψωμάκι δικής μας παραγωγής.M

en
u

TOST μαύρο ή λευκό ψωμί
 Γαλοπούλα τυρί 1,50€

 Ζαμπόν τυρί 1,50€
extra ντομάτα 20λ, extra μαγιονέζα 30λ 

Γαλοπούλα καπνιστή γαλοπούλα, τυρί φιλαδέλφειακαπνιστή γαλοπούλα, τυρί φιλαδέλφεια
ή τυρι ένταμ,    ντομάτα, iceberg, μαγιονέζα λάϊτντομάτα, iceberg, μαγιονέζα λάϊτ 3,50€3,50€
Γαλοπούλα καπνιστή γαλοπούλα, τυρί φιλαδέλφεια
ή τυρι ένταμ,   ντομάτα, iceberg, μαγιονέζα λάϊτ 3,50€

ζαμπόν τυρί, μπέϊκον,Special 
ντομάτα, μαγιονάζα, iceberg 4,80€
Chicken φιλέτο κοτόπουλο ή 
μπιφτέκι μοσχαρίσιο μπέϊκον, τυρί ένταμ,
ντομάτα, iceberg, μαγιονέζα λάϊτ συνοδεύονται
από τηγανιτές πατάτες
και dip Κέτσαπ  +αυγό 5,20€ 5,60€

Πανίνι τυρί, ζαμπόν ή γαλοπούλα καπνιστή
ή σαλάμι αέρος, μαρούλι, πατάτες, ντομάτα 3,00€

 τυρί, ζαμπόν, μπέϊκον, μαρούλι,Πανίνι
πατάτες, ντομάτα 3,20€

 μπιφτέκι μοσχαρίσιο ή φιλέτο κοτόπουλο,Πανίνι
τυρί, μαρούλι, μαγιονέζα light, πατάτες 3,50€

  τυρί, λουκάνικοΦραντζολάκι ή πίτα κυπριακή
χωριάτικο ή φρανκφούρτης, ντομάτα,
μαρούλι, πατάτες 3,20€

 ή μπαγκέτα  ,Φραντζολάκι ή κυπριακή πίτα
 τυρί, ζαμπόν ή γαλοπούλα καπνιστή ή σαλάμι

αέρος, ντομάτα, μαρούλι, πατάτες 3,20€
 με φραντζολάκι ή  ,Σάντουϊτς  κυπριακή πίτα

γύρος χοιρινό ή γύρος κοτόπουλο,
μαρούλι, ντομάτα, κρεμμύδι, πατάτες, σως 4,00€

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΑΝΤΟΥΪΤΣ
ΠΑΝΙΝΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΑΣ

new

Τορτίγια Νο1 μιξ τυριών, μαγιονέζα,
γαλοπούλα, μαρούλι, ντομάτα 2,50€

 μιξ τυριών, μαγιονέζα, Τορτίγια Νο2
φιλέτο κοτόπουλο, μαρούλι, ντομάτα 3,00€

new

Ðßôóá
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12,00
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2 λωρίδες

ατομική 10Χ30

(8 τμχ)

6€

2 λωρίδες

ατομική 10Χ30

(8 τμχ)

δώρο

1 μαργαρίτα

(4 τμχ)

ΑΤΟΜΙΚΗ

10X30

4τμχ

new

new

2+ 1 Δώρο ή

έκπτωση 20%

... ειδικά για party

... ειδικά για party

για μεγάλους & μικρούς!

για μεγάλους & μικρούς!
... ειδικά για party

για μεγάλους & μικρούς!

new

new

new

new

...τώρα οι στρογγυλές και με γέμιση στο στεφάνι με τυρί φιλαδέλφεια
ή λουκάνικο φρακφούρτης etxra 1,60€ ή κάθε μία!

new

στρογγυλές

των 

8 τεμαχίων

10€

2

new

new 3,50 9,609,609,60 8,508,508,5012,8012,8012,80

Τορτίγια

new 3,50 9,609,609,60 8,508,508,5012,8012,8012,80
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