Η Etigrita σας καλωσορίζει...

Αγαπητοί φίλοι,

Σας καλωσορίζω στο Etigrita (Ετιγρίτα) για να απολαύσετε πραγματικές σπιτικές γεύσεις
μαγειρεμένες με αγνά υλικά και πολύ μεράκι.

Η ομάδα της Etigrita αποτελείται από επαγγελματίες και από νοικοκυρές μαγείρισσες που
γνωρίζουν την μεσογειακή κουζίνα και όχι μόνο, και ετοιμάζουμε το καθημερινό σας πιάτο
απαλλάσοντάς σας από τον κόπο, το χρόνο και το κόστος του μαγειρεύματος. Έμαθα τις απόλυτες
σπιτικές συνταγές και μαγειρεύω για Εσάς. Εσείς στρώστε μόνο το τραπέζι.

Το γεύμα σας θα κερδίσει σε γεύση και νοστιμία κι αυτό γιατί εγγυόμαστε σε εσάς
προσωπικά τα φρέσκα επιλεγμένα υλικά, τα κατεψηγμένα υλικά υψηλής πιότητας, τον
απόλυτο σπιτικό τρόπο μαγειρέματος, την καθαριότητα του χώρου, την ευγενική
εξυπηρέτηση, αλλά και τις προσιτές μας τιμές. Χρησιμοποιούμε:
- άπαχο κρέας
- μοσχαρίσιο κιμά αλεσμένο από εμάς
- ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο
- φρέσκο βούτυρο 82%
- μπεσαμέλ φτιαγμένη από εμάς
- εγγυμένης ποιότητας προϊόντα
Το ψωμί που συνοδεύει το φαγητό είναι παραγωγής μας

Τα φαγητά μας είναι όλα σε πακέτο με διαφοροποιημένο μενού καθημερινά. Μπορείτε να
τα απολαύσετε και εντός. Επισκεφθείτε την Etigrita και επιλέξτε απευθείας το σημερινό
σας γεύμα ή τηλεφωνήστε μας στο
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για να σας κρατήσουμε το φαγητό της αρεσκίας σας για να περάρεστε να το παραλλάβετε
όποτε επιθημείτε. Όποιον τρόπο κι αν επιλέξετε, εμείς οι άνθρωποι της
Etigrita
θα σας υποδεκτούμε με το χαμόγελο και θα κάνουμε την μέρας σας ευκολότερη!
Kαι μην ξεχάσετε... τρεις ή τέσσερις διαφορετικές προτιμήσεις στο ίδιο τραπέζι είναι
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οικονομία όταν έχει μαγειρέψει για σας η
Etigrita
!
Προσφέρουμε επίσης εκτός από σπιτικά μαγηρευτά φαγητά, σαλάτες, ροφήματα κρύα ή
ζεστά, σάντουϊτς και ζυμαρικά φτιαγμένα από εμάς που μπορείτε να τα βράσετε όπωτε
θέλετε εσείς .
Είμαστε ανοικτά από τις 8:00 το πρωϊ μέχρι τις 5:00 το απόγευμα από Δευτέρα έως
Σάββατο, στην οδό
Θ. Σοφούλη 130
απέναντι από την εκκλησία το Αγίου Γεωργίου (πλησίον ΟΑΕΔ).
Ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά! Σας περιμένουμε!

Με τιμή Τζιάν Μάρκο Μπάλιο.
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