
D E L I V E R Y
MON to SUN

D E L I V E R Y
MON to SUN

Μπριζολάκια Χοιρινά  ���������������������10,00

με σπιτική σάλτσα μπάρμπεκιου
Pork Chops with barbeque sauce
Μοσχαρίσια Μπριζόλα Γάλακτος  ����17,00

Veal Steak
Tomahawk Χοιρινή 1,100Κg  ����������16,00

Tomahawk pork stak 1,100Kg
Μοσχαρίσια Φιλετάκια  �������������������15,50

με μπύρα & μανιτάρια
Veal Fillets with beer & mushrooms
Μοσχαρίσια Χειροποίητα 
& Αρωματικά Μπιφτέκια ������������������10,00

με σάλτσα γιαουρτιού
Handmade & Aromatik Beef Burgers 
with yogurt sauce

Λουκάνικο Χωριάτικο  ���������������������������8,50

με σάλτσα μουστάρδας
Countryside Sausage with mustard sauce
Κοτόπουλο K.Grill με σάλτσα του ψήστη ����� 10,00

K.Grill Chicken with the chef’s sauce
*Γιαουρτλού Κεμπάπ Πολίτικο  �������������10,00

“Giaourtlou“ Kebab
Μπιφτέκι Γαλοπούλας  �������������������������� 9,50

Turkey Burger
Αρνίσια Παϊδάκια Αιτωλοακαρνανίας� ��15,50

Lamp Chops from Aetoloakarnania
Σουβλί Μοσχάρι Γάλακτος  ������������������15,50

Veal in Awl
Ποικιλία Κρεάτων (4 ατόμων)  ����������������37,00

Meat Platter for 4 persons
Ποικιλία Κρεάτων (2 ατόμων)  ����������������25,00

Meat Platter for 2 persons

ΠΟΤA / DRINKS
Μπύρες κουτάκι/Beer can 330ml����� 2,50

Αναψυκτικά/Refreshments 330ml ���� 2,20

Ανθρακούχο /Gas Water 330ml ��� 2,20

Εμφιαλωμένο νερό 1,5L./Bottle water �� 2,00

Εμφιαλωμένο νερό 0,5L./Bottle water �� 0,60

ΚΡΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΑΦΑΣ/HOUSE WINE

Λευκό / Κόκκινο Λαφαζάνης 
(Πελοπόννησος) 500ml����������������� 5,00

White/Red Lafazanis
(Peloponnese) 500ml

Λευκό / Κόκκινο Λαφαζάνης 
(Πελοπόννησος) 1κιλό �����������������10,00

White/Red Lafazanis
(Peloponnese) 1L.

Ροζέ ημίγλυκο Κανακάρης 
(Αίγιο) 500ml ������������������������������� 5,50

Semi-sweet Roze Kanakaris 
(Aegion) 500ml

Ροζέ ημίγλυκο Κανακάρης 
(Αίγιο) 1κιλό ��������������������������������11,00

Semi-sweet Roze Kanakaris 
(Aegion) 1L.

Η ΤΡΕΛΑ ΤΟΥ ΨΗΣΤΗ
THE CHEF’S MADNES

Απάκι με μανιτάρια & γραβιέρα �����������������11,00

Apaki  with mushrooms & gruyere
Η Νόστιμή Μακαρονάδα με το Απάκι  ������11,00

Delicious Pasta with apaki
Μακαρονάδα με Μανιτάρια  ������������������7,00

Pasta with mushrooms
Μακαρονάδα με Κοτόπουλο 
& Σάλτσα Ντομάτας  �����������������������������11,00

Pasta with chicken & tomato sauce
Μακαρόνια με Κιμά  ������������������������������7,00

Spaghetti Bolognese
Μοσχαράκι Κοκκινιστό με μακαρόνια η ρύζι ��8,50

Beef in Red Sauce with spaghetti or rice
Καρμπονάρα  �����������������������������������������7,50

Carbonara Spaghetti 
Ριζότο με Κόκορα και άγρια Μανιτάρια  ���11,50

Risotto with Rooster and wild Mushroom 
Γαμοπίλαφο  ������������������������������������������9,50

Gamopilafo traditional Cretan dish
with lamb and rice 

ΚΑΛΛ
ΙΘΕΑ

Αγορανομικά Υπεύθυνος: Ο νόμιμος εκπρόσωπος 
της επιχείρησης.
Legal liable: the companies legal representative.

Καθημερινά 12.00 - 24.00

www.kgrill.com

Λ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 330 ΚΑΛΛΙΘΕΑ

210 - 94 31 765
ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ∆ΙΑΘΕΤΕΙ OTE TV & NOVA SPORT

ΤΑ ΤΟΥ ΓΛΥΚΟΥ
Λουκουμάδες με μέλι & κανέλα����� 5,00

Traditional honey dumplings

Λουκουμάδες με παγωτό���������������� 6,50

Dumplings with ice cream

Γλυκό Κουταλιού ����������������������������3,00

Traditional sweet

ΤΑ ΤΩΝ ΓΥΡΩΝ
GYROS

Γύρος Χοιρινός  �������������������������������10,00

*ζουμερός γύρος με, πίτα, ντομάτα, κρεμμύδι,τζα-
τζίκι και φρεσκοτηγανισμενες πατάτες
Handmade Pork Gyros served with pitta bread, 
tomato, onion, tzatziki and fresh fried potatoes
Γύρος Κοτόπουλο  ���������������������������10,00

χειροποίητος και ζουμερός γύρο κοτόπουλο με, 
πίτα, ντομάτα, μαρούλι, σως ροζ και
φρεσκοτηγανισμενες πατάτες
Homemade Chicken Gyros served with pitta 
bread, tomato, lettuce, red sauce and fresh fried 
potatoes
Γύρος Μανιταριών  ��������������������������11,00

τριλογία μανιταριών, μαριναρισμένα με διαφορά 
μυρωδικά, με πίτα, ντοματα, μαρούλι, κρεμμύδι, 
πατάτες και σως ροζ 
Mushrooms Gyros Trilogy of mushrooms mar-
inated with herbs, pitta bread, tomato, lettuce, 
onion, fried potatoes & red sauce
Ποικιλία Χειροποίητου Γύρου Χοιρινού 
& Γύρου Κοτόπουλου  �����������������������25,00

(για περισσότερους από έναν) με φρεσκοτηγανισμέ-
νες πατάτες πιτούλες, γραβιέρα, & τρεις σάλτσες
Variety of Handmade Pork & Chicken 
Gyros (For more than one person) with pittas, 
gruyere, fresh french fries & 3 types of sauces

Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση /Prices may be 
changed at any time without notice�

Το κατάστημα υποχρεούται να διαθέτει έντυπα δελτία, σε ειδική 
θήκη δίπλα στην έξοδο, για την διατύπωση οποιασδήποτε 
διαμαρτυρίας� /The establishment is obliged to have printed 
forms available in a location near the exit for the registration of 
complaints�/Le restaurant traits feuilles de protestation 
obligatoires pour les clients dans une position sp�ciale � c�t� de la 
sortie� Das gaststµtte hat Pflicht Protest Blµtter f�r kunden zu
sonderstellung neben dem Ausgang�

Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει εάν δεν λάβει το
 νόμιμο παραστατικό στοιχείο� /Customer is not obliged to pay if 
the notice of payment has not been received�

Σε περίπτωση που είστε αλλεργικοί σε κάποιο συστατικό 
παρακαλούμε ενημερώστε μας� /Please inform us if you are allergic 
to any ingredient�

Το λάδι που χρησιμοποιούμε στις σαλάτες είναι extra παρθένο
ελαιόλαδο και το λάδι που χρησιμοποιούμε στα τηγανητά μας είδη 
είναι ηλιέλαιο�  /The oil that we use in our salads is exrra virgin 
olive oil and the oil that we use for our fried items is sunflower oil�

Στις τιμές μας συμπεριλαμβάνονται όλες οι νόμιμες επιβαρύνσης�  
Our rates include all legal charges�

Τα προϊόντα με σήμανση* είναι κατεψυγμένα� /Deep-frozen prod-
ucts are marked with a symbols*�

ΤΑ ΤΟΥ ΨΗΣΤΗ / BARBECUED



ΤΑ ΤΟΥ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ
ON THE SKEWER
Καλαμάκι Κοτόπουλο ���������������������������2,20

Chicken Skewer
Καλαμάκι Χοιρινό  �������������������������������2,20

Pork Skewer
Καλαμάκι Κοτομπέικον �������������������������2,60

Chicken-Bacon Skewer
*Ανατολίτικο Καλαμάκι Κεμπάπ  �����������2,30

Traditional Kebab Skewer
Καλαμάκι Μοσχάρι  �����������������������������3,70

Veal Skewer
Καλαμάκι Μπιφτέκι Μοσχαρίσιο �����������2,50

Beef Skewer
Καλαμάκι Λουκάνικο ����������������������������2,50

Pork Sausage Skewer
Με Μανιτάρια, Χαλούμι & Ντοματίνια  ���� 2,40

Mushrooms, Chaloumi & Cherry 
Tomatoes Skewer
Μερίδα Καλαμάκια Χοιρινά  �������������� 9,00

Pork skewer Dish
Μερίδα Καλαμάκια Κοτόπουλο  ���������� 9,00

Chicken Skewer Dish
*Μερίδα Κεμπάπ  ����������������������������������9,00

Kebab Dish
Μερίδα Καλαμάκια Μοσχάρι  �������������15,00

Beef Skewer Dish

ΤΑ ΤΗΣ ΟΡΕΞΗΣ / FOR THE APPETITE

Χωριάτικη Σαλάτα / Greek Salad ������������������������������������������������������������������������  8,00

με παξιμάδι χαρουπιού & κάππαρη / with carob rusk & caper

Πράσινη Σαλάτα / Green Salad  �����������������������������������������������������������������������  11,00

με γύρο κοτόπουλο ,βινεγκρέτ και σως γιαουρτιού / Chicken gyros, vinaigrette 
and yogurt sauce

K.Grill Σαλάτα / K.Grill Salad ������������������������������������������������������������������������������  8,50

ανάμεικτη πράσινη σαλάτα με ψητό χαλούμι, μανιτάρια, πολύχρωμες ψητές πιπεριές 
με βινεγκρέτ ροδιού & κράνμπερι / with mixed freshly chopped greens, grilled “chaloumi”
cheese mushrooms & colorful peppers with pomegranate vinaigrette and cranberries

Σαλάτα «Καστελόριζο» / "Kastelorizo Salad" ������������������������������������������������������  7,50

πανδαισία λαχανικών, με πιπεριές τουρσί & παλαιωμένο ξύδι / feast of 
vegetables with pickled peppers and vinaigrette with aged vinegar

Ανάμεικτη / Green Salad�������������������������������������������������������������������������������������  8,50

σαλάτα κηπευτικών με μανιτάρια, λιαστή ντομάτα & μυρωδικά / with mushrooms, sundried 
tomatoes & herbs

Πειραγμένη Σαλάτα / Cabbage & Carot Salad ����������������������������������������������������  6,50

με λάχανο, καρότο & βινεγκρέτ από λεμόνι και μέλι / with lemon & honey vinaigrette

Κρητικός Ντάκος / Cretan Dakos ������������������������������������������������������������������������  7,00

από χαρουπάλευρο με φρέσκια ντομάτα, μους φέτας και ρίγανη / Carob ntakos with tomato,
feta cheese mousse and oregano

Φασολάκια Μαυρομάτικα / Black-Eyed Peas �������������������������������������������������������  6,00

με τρίχρωμες πιπεριές και κρεμμυδάκι / with three colored peppers and spring onions 

Χόρτα Εποχής / Seasonal Greens  �����������������������������������������������������������������������  6,00

Ντελικάτες Φρεσκοτηγανισμένες Πατάτες 3,70

Fresh Delicate Fried Potatoes
Με τριμμένη φέτα ή γραβιέρα 4,20

with trimmed feta cheese or gruyere
Φρεσκοτηγανισμένα κολοκυθάκια  7,00

με τριμμένη γραβιέρα 
Fresh Fried Zucchini with trimmed gruyere
Φωλιά από τηγανιτά πατατάκια  8,50

με αυγά μάτια 
Fried Potatoes with fried eggs
Με φέτα ή γραβιέρα 10,00

Πατάτες με αυγά μάτια,  11,00

γύρο χοιρινό & γραβιέρα
Fried Potatoes with fried eggs, pork gyro 
& gruyere
Σουτζούκι Πικάντικο 10,00

με αυγά μάτια & τηγανιτά πατατάκια
Spicy Soutzouki with eggs & fried potatoes
Τυροαλειφωτή 5,00

Spicy Cheese Spread
Τζατζίκι Σπιτικό 3,70

Homemade Tzatziki
Τζατζίκι Σνόμπ χωρίς σκόρδο  3,70

Tzatziki "Snob" without garlic
Φάβα Χειροποίητη  με φρέσκο κρεμμυδάκι 5,00

Homemada Fava with spring onions
Μελιτζάνα Καρότσι 6,00 
ψητή μελιτζάνα με τριμμένη φετα, καρέ ντομάτα, 
φρέσκο κρεμμύδι και μυρωδικά
Smoked Αubergine with feta cheese, tomato, 
scallions and herbs
Μυζηθροπιτάκια / Mizithra Cheese Pies 6,70

Παστουρμαδοπιτάκια με γραβιέρα & ντομάτα 7,00

Pastrouma Pies with gruyere and tomatoes
Κοτοφλογέρες με σπιτικό φύλλο 7,00

Chicken Flutes with homemade dough sheet
Ρεβυθοκεφτέδες / Chickpea Patties 6,50

Κεφτεδάκια Τηγανιτά 8,50

Meatballs
Σαγανάκι με σφέλα Σιδηρόκαστρου 6,00

Saganaki with fried “sfela” cheese from 
Sidirokastro
Τηγανιά Προβατίνα 10,00

με λεμόνι και μυρωδικά
Fried ewe bites with lemon and herbs
Τηγανιά Κοτόπουλο Λεμονάτη 10,00

με τρίχρωμες πιπεριές
Chicken “Tigania” with peppers
Χοιρινή Τηγανιά με φέτα Ηπείρου 10,00

Pork “Tigania” with feta from Epirus
Φέτα στο αλουμινόχαρτο 6,00

με ντομάτα & πιπεριά
Grilled Feta Cheese wrapped in the
aluminum foil with peppers and tomatoes
Φέτα με μέλι 6,70

Feta Cheese with honey
Πίτα Ψητή Λευκή / Ολικής 0,80

Grilled Pittas
Ψητά Λαχανικά / Grilled Vegetables 6,50

Σως / Sauces 3,00

ΤΑ ΤΟΥ ΚΗΠΟΥ
Γύρος Μανιταριών  ���������������������������������3,50

Mushrooms Gyros
Καλαμάκι Κοτόπουλο �����������������������������3,40

Chicken Skewer
Καλαμάκι Χοιρινό  ����������������������������������3,40

Pork Skewer
Σπιτικό Μοσχαρίσιο Μπιφτέκι  ����������������3,50

Beef Burger
*Ανατολίτικο Κεμπάπ  �����������������������������3,50

Anatolian Kebab
Fitness  ���������������������������������������������������3,50

με πίτα ολικής, μανιτάρια, χαλούμι & ντοματίνια
Fitness with wholegrain pita, grilled vegetables, 
chaloumi & cherry tom
Καλαμάκι Μοσχάρι  �������������������������������4,30

Beef Skewer
Τορτίγια με γέμιση επιλογής του πελάτη  ��������5,00

Tortilla with your choice of ingredients
Burger ��������������������������������������������������10,00

από λαχταριστό μοσχαρίσιο μπιφτέκι με σως 
μπάρμπεκιου, σε θρακόψωμο
Beef Burger with barbecue sauce in“
thrakopsomo” bread
*Light Πικάντικο με ρεβυθοκεφτε  ��������������3,50

Light Spicy with falafel  
Σκεπαστή με Γύρο Χοιρινό  ���������������������8,50

με, τζατζίκι, γκούντα, ντομάτα, κρεμμύδι, πιπεριά & 
γαρνιτούρα πατάτες τηγανητές 
Covered pie with Pork Gyros, tzatziki, gouda 
cheese, tomato, onion, pepper, served with fresh 
fried potatoes
Σκεπαστή με Γύρο Koτόπουλο  ����������������8,50

με σως, γκούντα, ντομάτα, πιπεριά & γαρνιτούρα 
πατάτες τηγανητές
Covered pie with Chicken Gyros, sauce, 
Gouda cheese, tomato, pepper, served with fresh 
fried potatoes 

ΤΑ ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ / PITA WRAPS
Γύρος Κοτόπουλο  ��������������������������������3,40

Chicken Gyros
Γύρος Χοιρινός  ������������������������������������3,40

Pork Gyros


