
Πληροφορίες & παραγγελίες 

(+30) 210 86 40 969

byzantionbakery@gmail.com

Δευτέρα:  6:45 - 21:00
Tρίτη:   6:45 - 21:00
Τετάρτη:   6:45 - 21:00
Πέμπτη:   6:45 - 21:00
Παρασκευή:  6:45 - 21:00
Σάββατο:  6:45 - 16:30
Κυριακή.:  7:45  - 15:30

Αγίου Μελετίου 67 
Αθήνα 
112 51

 Ελλάδα 

• Πιροσκάκια με κιμά (27τεμ/κιλό)
•  Σπανακοπιτάκια τρίγωνα με φέτα  

(27τεμ/κιλό)
•  Croissant μπέικον και τυρί κρέμα (25τεμ/κιλό) 
• Croissant λουκάνικο (25τεμ/κιλό)
•  Τυροπιτάκια με Φιλαδέλφεια (25τεμ/κιλό)
•  Κουρουδάκιαμε με λουκάνικο (25τεμ/κιλό)
•  Κουρουδάκια με ζύμη ζέας και τυρί (25τεμ/κιλό)
•  Πιροσκάκια με λουκάνικο (25τεμ/κιλό)
• Πιτσάκια (25τεμ/κιλό)
•  Σμυρναίικα με ζαμπόν (25τεμ/κιλό)
• Σμυρναίικα με τυρί (25τεμ/κιλό)
•  Σκαλτσουνάκια με ανθότυρο (25τεμ/κιλό)
• Τυροπιτάκια τρίγωνα (22τεμ/κιλό)
• Κασεροπιτάκια (22τεμ/κιλό)
•  Κουρουδάκια με με τυρί (22τεμ/κιλό)
•  Κασοπιτάκια με γιαούρτι και φέτα (20τεμ/κιλό)
• Κολοκυθοπιτάκια (20τεμ/κιλό)
• Κοτοπιτάκια (20τεμ/κιλό)

•  Πιροσκάκια με πατάτα (27τεμ/κιλό)
•  Πιτάκια με ντομάτα και ελιά (25τεμ/κιλό)
•  Σκαλτσουνακιά με χόρτα (25τεμ/κιλό)
• Πατατοπιτάκια (23τεμ/κιλό)
•  Πουγκάκια λαχανικών με κάρυ (20τεμ/κιλό)

•  Σπανακοπιτάκια τρίγωνα (20τεμ/κιλό)
•  Spring rolls λαχανικών (17τεμ/κιλό)

Μίνι σάντουιτς σε όλες τις ζύμες:
purpur, οκτάσπορο (χ.γ.δ.), σικάλεως, κριθαρένιο  
αργής ζύμωσης, ζέας, ολικής με προζύμι, χωριάτικο,  
γιαννιώτικο αργής ζύμωσης με προζύμι, πολυτελείας, 
πινακωτή με ελαιόλαδο, brioche

•  Ψωμάκια ατομικά σε όλες τις ζύμες 
•  Κριτσίνια με κεφαλοτύρι, καρότο και ζύμη  

οκτάσπορου, ζέας, καλαμποκίου.
 
Μπόμπες σε ψωμί λευκό ή ζέας (28τεμ/κιλό)
•  με γαλοπούλα, τυρί, μαρούλι, μαγιονέζα
•  με ζαμπόν, τυρί, μαρούλι, μαγιονέζα
•  με ροκφόρ, μαρούλι, μαγιονέζα
•  με τόνο, μαρούλι, μαγιονέζα

Καναπεδάκια
•  με σολωμό, Φιλαδέλφεια και μπρικ
•  με καρύδι και Φιλαδέλφεια 
•  με σολωμό και κάππαρη
•  με chutney κρεμμυδιού
•  με μους από παντζάρι, φέτα, δυόσμ

ΑΛΜΥΡΕΣ ΜΠΟΥΚΙΕΣ

• Croissant βιενουά (30τεμ/κιλό)
• Croissant βουτύρου (30τεμ/κιλό)
• Croissant μήλο (27τεμ/κιλό)
• Croissant σοκολάτας (27τεμ/κιλό)
• Μιλφεδάκια (20τεμ/κιλό)
• Σουδάκια (20τεμ/κιλό)
• Εκλεράκια (18τεμ/κιλό)

• Κοκάκια (18τεμ/κιλό)
•  Λυχναράκια με μυζήθρα και μέλι (17τεμ/κιλό)
• Νεγράκια (13τεμ/κιλό)

•  Μηλοπιτάκια με ζύμη λαδιού και άχνη (30τεμ/κιλό) 
•  Σκαλτσουνάκια με γέμιση καρύδι και μέλι  

(25τεμ/κιλό)

ΓΛΥΚΕΣ ΜΠΟΥΚΙΕΣ

https://www.google.com/maps/place/%CE%92%CF%85%CE%B6%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BF%CE%BD/@38.0001885,23.7300759,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x14a1a2cedf01cb93:0x4a0cf1409b5bac60!8m2!3d38.0001843!4d23.7322646

