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Αλμυρά / Sós előételek / Salty

Füstölt fűszeres tőkehalfilé / 
Smoked cod fillet with spices

Makrélasaláta / Dry mackerel salad

Sózott ajóka / Salted anchovy

Füstölt makréla / Smoked mackerel

Füstölt hering / Smoked herring

Pácolt szardella / Marinated anchovies

Kritama / Kritama

Τσιροσαλάτα

Αντζούγιες

Σκουμπρί καπνιστό

Ρέγγα καπνιστή 

Παστουρμάς ψαριού

Γαύρος μαρινάτος

Κρίταμα

Paradicsommal és zöldpaprikával sült feta sajt /
Sauteed feta cheese with tomato and green pepper

Metszovone sajtos millefeuille / 
Mille-feuille with Metsovone Cheese

Feta sajt / Feta cheese (P.D.O.)

Grillezett Halumi (ciprusi sajt) /
Grilled cheese from Cyprus

Grillezett feta sajt / Grilled feta cheese

Φέτα (Π.Ο.Π.)

Χαλούμι Ψητό 

Φέτα ψητή

Μπουγιουρντί

Mιλ Φέϊγ Μετσοβόνε

Rántott feta sajt / Fried feta cheeseΦέτα τηγανητή

Κεφαλοτύρι με Ούζο Kefalotiri (sárga kemény) sajt úzóval /
Fried hard cheese with ouzo

Μανούρι χαρακομμένο Barázdált manuri (fehér lágy) sajt /
Grilled goat cheece with chutney

ne
w
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w
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(faszénen sült füstölt makréla filé szantorini sárgalencse pürével)

(faszénen sült füstölt hering filé szantorini sárgalencse pürével)

(füstös aromájú tőkehal filé fokhagymás fűszerkeverékkel)

(ecetben, fokhagymával és zöld olivabogyóval pácolt szardella filé)

(jódban és foszforban gazdag, a Porto Kufo sziklás partján szedett 
melengető és aromás ízű zöldségek olivaolajjal, ecettel és kapribogyóval)

(alumínium papírba csomagolt faszénen sült feta sajt - ízlés szerint csípős - paprikával és olivaolajjal)

(panírozott feta sajt - ízlés szerint szezámmaggal és mézzel)

(sült feta sajt paradicsommal, paprikával és saját termelésű olivaolajjal)

(metszovone sajt, paradicsom, szalonna)

Τυριά / Sajtok / Cheese



Τυροσαλάτα Sajtsaláta / Cheese salad

Μελιτζανοσαλάτα  Padlizsánsaláta / Eggplant salad

Τζατζίκι Tzatziki

Σκορδαλιά Fokhagymás burgonyasaláta / Garlic salad

Τονοσαλάτα  / Tuna salad

Καβουροσαλάτα / Crab salad

Tαραμάς λευκός Fehér halikrakrém / White fish roe

Ψωμί (120 γρ./άτομο)

Καυτερή πιπεριά

Ντομάτα ψητή

Töltött burgonya / Stuffed potato with cheeseΠατάτα γεμιστή

Grillezett gomba / Grilled MushroomsΜανιτάρια σχάρας

Töltött gomba / 
Stuffed mushrooms with cheese

Μανιτάρια γεμιστά

Grillezett zöldségek / Grill vegetablesΨητά λαχανικά

Töltött padlizsán / 
Stuffed eggplant with cheese

Μελιτζάνα γεμιστή

Töltött paprika / 
Stuffed red pepper with cheese

Πιπεριά Φλωρίνης γεμιστή

Grillezett burgonyaszeletek / 
Grilled potato slices

Πατάτα ψητή

Φάβα Sárgabosró-püré / Split peas

new
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Tonhal saláta

Ráksaláta

(sült paradicsomszeletek olivaolajjal, ecettel, oregánóval, fokhagymával – ízlés szerint reszelt feta sajttal)

(sültburgonya-szeletek – ízlés szerint fokhagymás vajban kisütve)

(gomba, szalonna, feta sajt, sárga sajt)

(friss sült fehérgomba szeletek olivaolajjal és citrommmal)

(feta sajt, paradicsom, paprika, szalonna, sárga sajt)

(faszénen sült szeletelt cukkini, padlizsán, paprika balzsamecetes szósszal)

(faszénen sült, feta sajttal, paprikával, petreszelyemmel és ízlés szerint fokhagymával)

(sült florinisz paprika illatos feta sajtos, Katiki krémsajtos, kapros, 
csípőspaprikás, fokhagymás, olivaolajas töltelékkel töltve)

Kenyér (120 gr/személy) / 
Bread (120 gr. /person)

(joghurt, uborka, fokhagyma, kapor, olivaolaj, ecet)

(sült padlizsán, paprika, fokhagyma, petrezselyem, olivaolaj, ecet)

(feta sajt Katiki krémsajttal, csípős, kevés paprika)

Αλοιφές / Krémek / Spread Appetizers

Ορεκτικά / Előételek / Appetizers

Csípős paprika / Spicy chilli pepper

Grillezett paradicsomszeletek / 
Grilled tomato slices



Σαλάτες / Saláták / Salads

Μελιτζανοκροκέτες*

Ντοματοκεφτέδες*

Κολοκυθοκεφτέδες*

Καβουροκροκέτες* 

Κασεροκροκέτες*

Τυροκροκέτες*

Πιπεριές

Μελιτζάνες

Κολοκυθάκια

Πατάτες de loux*

Πατάτες (φρέσκιες)

Πατάτες BRAVAS (JENGA)

Ποικιλία κροκέτες*

/ Boukadoura saladΜπουκαδούρα

Αγγουροντομάτα Paradicsom - és uborkasaláta / 
Tomato,cucumber salad

 

Παντζάρια
 

/ Beetrootsalad
 

Μαρούλι
 

/ Lettucesalad
 

Ρόκα / Arugula salad

(εποχής βραστά)Χόρτα   
/ Green vegetable salad   

Χωριάτικη / Greeksalad
 

Φλωρίνης
 

/ Grilled redpepper
   

Πανδαισία / Pandesia

Sajtkavalkád / Green delight with goat cheeceΜανουρομπερδέματαne
w

new

Bukadura saláta

Pandeszia saláta (új)

Céklasaláta

Grillezett pirospaprika

Fejes saláta

Rukkola saláta

Párolt idényzölség

(rukkolalevelek, fejes saláta, koktélparadicsom, parmezán, 
kruton, gomba, szárított paradicsom, balzsamecet, olivaolaj)

(Krémsajtból készült sajtlabdák salátalevélen, vörössaláta, vörösáfonya, dió, mézes-balzsamecetes öntettel)

(rukkola levelek, fejes saláta, spenót, narancs, balzsamecetes öntettel)

(paradicsom, uborka, hagyma, olivaolaj)

(paradicsom, uborka, zöldpaprika, feta sajt, olivabogyó, oregánó, olivaolaj)

Görög saláta

*Κατεψυγμένα - Mélyfagyasztott / * Frozen* 

Τηγανητά / 
Olajban sült ételek / Fried dishes

Cukkínifasírt* / uchini croquette*

Rákkrokett* / Crab croquette*  

Lágysajt krokett* / Soft cheese croquette* 

Sajtkrokett* / Cheese croquette*

Paprika / Peppers

Padlizán / Eggplant

Cukkíni / Zuchini 

Burgonya de loux* / Potatoes de loux*

Sült hasábburgonya (friss) / Potatoes

BRAVAS (JENGA) Burgonya / 
Potatoes BRAVAS (JENGA)

Paradicsomfasírt* / Tomato croquette* 

Padlizsánfasírt* / 
Eggplant croquette*

Krokett-tál* / 
Variety of croquette*



Κρέατα σχάρας / 
Grillezett húsok / Grilled meat

"Részeges" szűzpecsenye / Pork filletΨαρονέφρι μεθυσμένο

Serpenyős csirkekockák / Fried chicken piecesΤηγανιά Kοτόπουλου

Csirkefilé / Chicken filletΦιλέτο κοτόπουλο

Rántott csirkefilé* / Chicken schnitzel* Σνίτσελ κοτόπουλου*

Bécsi szelet* / Pork schnitzel*Σνίτσελ χοιρινό*

Τηγανιά χοιρινή

Sertés dagadó / Pork chopsΠανσέτα χοιρινή

Sertéskaraj / Pork  steakΜπριζόλα χοιρινή

Marha-húspogácsa / Beef burgerΜπιφτέκι

Sajttal töltött húspogácsa marha- és 
sertéshúsból* / Beef burger stuffed with cheese*

Γεμιστό Μπιφτέκι*

Húsgolyók marha- és sertéshúsból / MeatballsΣουτζουκάκια

Csirkehús nyárson (szuvlaki - 3 darab 80 gr.) / 
Skewered chicken (souvlaki - 3 pieces 80 gr)

Σουβλάκι κοτόπουλο

Grillezett csirkecombfilé* / 
Steak of chicken leg*

Μπριζόλα κοτόπουλο*

Sertéshús nyárson (szuvlaki - 3 darab 80 gr.) / 
Skewered pork meat (souvlaki - 3 pieces 80 gr)

Σουβλάκι χοιρινό (3 τεμάχια 80 gr.)

Κοτοτηγανιά κρούστας

Κοτομπουκίτσες τυλιγμένες με τορτίγια

Csirkefalatok fűszeres panírban / 
Fried chicken bites with herd crust

Tortillába tekert csirkefalatok / 
Fried chicken bites wrapped in tortiyas

Serpenyőben sült sertéskockák / 
Fried pork pieces

Sült csirkeszárnyak / Fried chicken wings Φτερούγες κοτόπουλο

Bárányborda* / Lamb chops*Παϊδάκια αρνίσια*

Borjúkaraj (fiatal állat)* / Veal steak*

Sajttal töltött kolbász / 
Stuffed sausage with cheese

Γεμιστό λουκάνικο

Μπριζόλα μοσχαρίσια (γάλακτος)* 

Füstölt sertéskaraj / Smoked pork steakΚαπνιστή χοιρινή μπριζόλα 

Vegyes grilltál (per fő) / 
Mix Grill (per person)

Ποικιλία Κρεατικών (κατά άτομο)

Vegyes grilltál (2 főre) / Mix Grill (2 persons)Ποικιλία Κρεατικών (2 ατόμων)

ne
w

ne
w

ne
w

ne
w

(3 τεμάχια 80 gr.)
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(faszénen sült nyitott csirkecomb filé)

(serpenyőben sült csirkefalatok fűszernövény bundában)

(serpenyőben megfuttatott csirkefalatok illatos zöldségekkel)

(1 darab, 300 gr. marha és sertés darálthús)

(1 darab, 300 gr. marha és sertés darálthús, sajt)

(4 darab, 80 gr. marha és sertés darálthús)

(sajttal töltött kolbász)

(1 csirke nyárs, 1 szalonna szelet, 1 húspogácsa, 1 kolbász = 4 darab)

(1 rablóhús, 1 csirke nyárs, 2 szalonna szelet, 2 húspogácsa, 2 kolbász = 8 darab)



Συναγρίδα (κιλό) 

Σαργοί  (κιλό)

Φαγκριά  (κιλό) 

Λαυράκια ιχθυοτροφείου (κιλό) 

Τσιπούρες ιχθυοτροφείου (κιλό)

Γαρίδες σχάρας *

Γαρίδες τηγανητές *

Γαρίδες σαγανάκι*

Αστακομακαρονάδα  (άτομο)

Μακαρονάδ ατο υΨαρ ά

Μπουγιαμπέσα

Fogas tengeri keszeg (kiló) / Dentex

Fehér keszeg (kiló) / White seabream

Tengeri keszeg (kiló) / Common seabream (pagrus)

Farkassügér (kiló) / European seabass (lavrax)

Aranykeszeg (kiló) / Gilthead seabream

Grillezett garnélarákok* / Grilled shrimps*

Serpenyős garnélarákok* / Fried shrimps*

Serpenyős garnélarákok paradicsommártásban* / 
Cooked shrimps with tomato sauce*

Spagetti homárral (per fő) / Pasta l obster(per person)

Tészta tenger gyümölcseivel / F/ isherman’s pasta

Bouillabaisse halleve s   / Bougiabess (fishs oup)

Ριζότο θαλασσινών Tengeri herkentyűs rizottó / 
Sea food risotto

Töltött nyelvhalfilé / Cooked fillet 
of sole stuffed with grilled vegetables

Φιλέτο Γλώσσας γεμιστή

Vegyes tengeri herkentyűk paradicsommártásban / 
Cooked sea foods with tomato sauce

Σπετσοφάι Θαλασσινών

Vörös márna (kiló) / Red mullet fish

ne
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(hagyományos rizottó polippal, tintahallal és garnéla rákkal)

(lepényhal-filével, sült zöldségekkel és mustáros szósszal)

(hagyományos recept vegyes halakkal és zöldségekkel)

(linguini tészta friss paradicsomból készült piros szószban, garnélarákkal, kagylóval)

(Kívánság szerint)

(tintahallal, polippal, garnélarákkal, piros- és zöldpaprikával, paradicsomszósszal)

(garnélarák friss paradicsomból készült petrezselymes feta sajtos szószban)

Σπέσιαλ Θαλασσινά / Tenger 
gyümölcsei special / Seafood specials

Ψάρια / Halak / Fishes

Μουσμούλια  (κιλό)

Μπαρμπούνια (κιλό)

Blackspot seabream (kiló)

Ξιφίας σουβλάκι (μερίδα) Kardhal nyárson (szuvlaki) / 

Skewered Swordfish (souvlaki)

ne
w



Θαλασσινά / Tengeri fogások / Seafood

Grillezett polip*/ 
Grilled octopus* 

Rántott tőkehal / Fried cod (hake) 

Sült szardella / Fried anchovy

Grillezett makréla filé / Grilled mackerel fillet

Grillezett ajóka filé / Grilled sardine fillet

Apróhal* / Sand Smelt *

Serpenyős szardella paradicsommártásban / 
Cooked anchovy with sauce

Serpenyős kagyló paradicsommártásban / 
Cooked mussels with sauce

Rántott kagyló / Fried mussels

Kagylós rizottó / Mussels with rice

Grillezett tintahal / 
Grilled squid

Rántott tintahal* / 
Fried squid*

Töltött tintahal / Grilled 
squid stuffed with cheese

Párolt kagyló / Steamed mussels in sauce

Aθερίνα *

Χταπόδι σχάρας*

Μπακαλιάρος φρέσκος

Γαύρος τηγανητός

Κολιός γούνα

Σαρδέλα γούνα

Γαύρος  σαγανάκι 

Μύδια σαγανάκι

Μύδια τηγανητά

Μυδοπίλαφο

Καλαμάρι ψητό 

Καλαμάρι τηγανητό*

Καλαμάρι γεμιστό

Μύδια αχνιστά
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Γάμπαρη * Kis méretű garnéla rák* / 
Fried baby shrimps*

Φιλέτο Γλώσσας τηγανητό Serpenyős lepényhal filé / Deep-fried sole fillet 

(faszénen sült friss szardella filé)

(faszénen sült friss makréla filé)

(feta sajt, sárga sajt, paradicsom, paprika, kapor)



Oύζα / Úzó / Οuzo
Τσίπουρο με γλυκάνισο 200 ml

Τσίπουρο χωρίς γλυκάνισο 200 ml

Ποτήρι Τσίπουρο

Τσάνταλη  200 ml

 200 mlΟυζο 12 

 Πλωμάρι 200 ml

Μαγεία  200 ml

Μίνι  200 ml

ο Βαρβαγιάννη (πράσινο 42)  200 ml

οΒαρβαγιάννη (μπλε 46 )  200 ml

Μπαμπατζίμ  200 ml

(χύμα παραγωγής μας)

(χύμα παραγωγής μας)

Ρετσίνες / Retszina borok / Retsina

Μαλαματίνα 500 ml

Γεωργιάδη 500 ml 

 Κεχριμπάρι 500 ml

Malamatina 500 ml

Georgiadi 500 ml

Kehribari 500 ml

Cipuro (pálinka) ánizzsal  200 ml

(kimérve, házi készitésű) / Τsipouro  with anise 

Cipuro (pálinka) ánizs nélkül 200 ml

(kimérve, házi készitésű) / Τsipouro  with out anise 

Pohár tszipuro / Glass of Τsipouro

Tszantali 200 ml / Τsantali 200 ml  

Úzó 12 200 ml / Ouzo 12 200 ml  

Plomari  200 ml  

Magia 200 ml / 
Mageia 200 ml  

Mini Úzó 200 ml / 

Mini Ouzo  200 ml  

Varvagianni Zöld 200 ml  /  
Barbagianni green 200 ml  

Varvagianni Kék 200 ml / 
Barbagianni blue 200 ml  

Babadzim 200 ml / 
Mpampatzim 200 ml  

Βασιλική 500 ml Vasiliki 500 ml



Ροζέ 
Μπουκαδούρα 750 ml

Aμπελήσιους 500 ml

Κόκκινα
Μπουκαδούρα 750 ml

Χατζημιχάλη 750 ml

Γεροβασιλείου 750 ml

Ραψάνη 750 ml

Λευκά 

Χατζημιχάλη 750 ml

Γεροβασιλείου 750 ml

Σατώ Λαζαρίδη 750 ml

Μαγικό βουνό 
Λαζαρίδη 750 ml

Μοσχοφιλερο 750 ml

Βιβλία Χώρα 750 ml

Κόκκινο ημίγλυκο χύμα 1000 ml  

Ποτήρι κόκκινο ημίγλυκο χύμα
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Μini Μπουκαδούρα 187 ml

Λευκό κρασί χύμα 1000 ml  

Ποτήρι Λευκό κρασί χύμα
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Μini Μπουκαδούρα 187 ml
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Μπουκαδούρα Ροδίτης 750 ml
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Μπουκαδούρα Ασύρτικο 750 ml
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Assyrtiko Βukadoura 750 ml / 

Assyrtiko Βoukadoura

Chadzimihali 750 ml / Chatzimichali 750 ml 

Gerovasziliu 750 ml / Gerovasiliou 750 ml 

Chateaux Lazaridi 750 ml / 
Chateau Lazaridis 750 ml 

Majiko vuno Lazaridi 750 ml / 
Lazaridis Magico vouno 750 ml

Moszchofilero 750 ml / 
Moschofilero 750 ml 

Vivlia Chora 750 ml 

Βukadoura 187 ml / 

Βoukadoura Μini 187 ml

Fehérborok / White

Csapolt fehérbor 1000 ml / 
Tab white wine 1000 ml   

Pohár csapolt fehérbor / 
Glass of white dry wine

(saját termelésű, bió termesztésű, Roditisz és Sauvignon blanc fajta)

(saját termelésű, bió termesztésű, Assyrtiko & Sauvignon blanc fajta)

Roditis Βukadoura 750 ml / 

Roditis Βoukadoura

Κρασιά / Borok / Wines

Βukadoura 750 ml  / 

Βoukadoura 750 ml 

Ambelisziusz Rozé 500 ml/ 
Ampelisious 500 ml

Rozé borok / Roze

(saját termelésű biotermék, Shiraz fajta)

(saját termelésű biotermék, Merlot és hamburgi Muskotály fajta)

Βukadoura 750 ml / 

Boukadoura  750 ml 

Chadzimichali 750 ml / 
Chatzimichali 750 ml 

Gerovasziliu 750 ml / 
Gerovasiliou 750 ml 

Rapszani 750 ml / 
Rapsani 750 ml 

Bukadura Mini 187 ml / 
Βoukadoura Μini 187 ml 

Vörösborok / Red

Vörös félédes kimérve 1000 ml / 
Tab semi dry red wine 1000 ml /  

Pohár csapolt félédes vörösbor / 
Glass of semi dry red wine



Αναψυκτικά / Üdítők / Soft drinks
Coca cola 200 ml 

Sprite 200 ml 

Fanta 200 ml / Fanta Orangeade 200 ml

Citromos Fanta 200 ml / Fanta Lemonade

Szóda 200 ml / Soda water 200 ml 

Szénsavas ásványvíz 200 ml / 
Sparkling water  200 ml

Coca cola Zero 200 ml 

Gyümölcslé koktél 200 ml / 
Coctail Juice 200 ml  

Meggylé 200 ml / Sour Cherry Juice 200 ml  

Jeges tea 330 ml / Ice tea 330 ml

Víz 1lt / Natural mineral water  1lt

Κόκα κόλα 200 ml

Σπράϊτ 200 ml

Πορτοκαλάδα Fanta 200 ml

Λεμονάδα Fanta 200 ml

Σόδα 200 ml

Σουρωτή 200 ml

Κόκα κόλα Zero  200 ml

Χυμός Κοκτέιλ 200 ml

Χυμός Bύσσινο 200 ml

Τσάι κρύο 330 ml

Νερό 1lt

Μπύρες / Sörök / Beers
Bαρελίσια ΑΛΦΑ 400 ml

Amstel 500 ml

Heineken 500 ml

Μythos 500 ml

Κaiser 500 ml

Fix 500 ml

Amstel Free 330 ml (χωρίς αλκοόλ) 

ALFA Csapolt sör 400 ml / 

ALFA Draft Beer

Amstel Free 330 ml (Alkoholmentes) / 

Free of alcohol 

Vergina 500 ml

Alfa Weiss 500 ml

Radler 500 ml

Friss gyümölcslé / Fresh Juice  

Somersby alma / Somersby apple

Φυσικός χυμός 250 ml 

Somersby apple (πράσινο μήλο)



Ρακόμελο

Καρπούζι  (άτομο)

Παγωτό  (η μπάλα) 

Σουφλέ Σοκολάτας 
με παγωτό

Γιαούρτι με μέλι

Λικέρ Μαστίχα

Λεμοντσέλο

Mπακλαβάς

Γαλακτομπούρεκο

Απεριτίφ / Αperitifek / Aperitifs

Koktél / Cocktail Κοκτέιλ

Különleges koktél Boukadoura / 

Special cocktail Boukadoura

Κοκτέιλ σπέσιαλ Μπουκαδούρα

Eszpresszó / EspressoΕσπρέσσο

Görög kávé / Greek coffeeΕλληνικός

Iced kávé / Nescafe / Ice coffee / NescafeΦραπέ / Νες καφέ

Καφέδες / Kávé / Coffee

TeaΤσάι

Dinnye (egy főre) / Watermelon  (portion)

Fegylalt (egy gombóc) / Ice cream (one scoop )

Csokoládéfelfújt fagylalttal / 
Chocolate soufflé with ice cream

Joghurt mézzel / Yogurt with honey

Baklava

Galaktobureko (szirupos tészta tejes 
krémmel) / Galaktoboureko

Επιδόρπια / Desszertek / Desserts

Rakomelo / Rakomelo, Raki with honey

Masztiha likőr / Mastika - Mastic Liquer

Limoncello

ne
w

new



www.boukadoura.grwww.boukadoura.gre-mail: info@boukadoura.gr

ΤΑΒΕΡΝΑ ΟΥΖΕΡΙ 
ΜΠΟΥΚΑΔΟΥΡΑ Delicious MemoriesDelicious Memories

Αγορανομικά Υπευθ.: Ζαφειράκος Θεοδ. ΙωακείμΑγορανομικά Υπευθ.: Ζαφειράκος Θεοδ. Ιωακείμ
Κεντρικό: Καραολή Δημητρίου 257 Β Τηλ.: 2310 658985Κεντρικό: Καραολή Δημητρίου 257 Β Τηλ.: 2310 658985

Υποκατάστημα: Πόρτο Κουφό Χαλκιδικής, Τηλ.: 23750 51012Υποκατάστημα: Πόρτο Κουφό Χαλκιδικής, Τηλ.: 23750 51012

Az árak tartalmazzák: 
Felszolgálók részesedése 13% , ÁFA 24%, Önkormányzati adó 0,5%

Az árak tartalmazzák: 
Felszolgálók részesedése 13% , ÁFA 24%, Önkormányzati adó 0,5%

Salátáink és ételeink extra szűz görög saját termelésű olivaolajjal készülnek 
(származási hely Halkidiki Porto Kufo). 

Sült ételeink kiváló minőségű kukoricaolajjal készülnek.

Salátáink és ételeink extra szűz görög saját termelésű olivaolajjal készülnek 
(származási hely Halkidiki Porto Kufo). 

Sült ételeink kiváló minőségű kukoricaolajjal készülnek.

Az étterem köteles hivatalos nyugták kiadására.Az étterem köteles hivatalos nyugták kiadására.

ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΝΤΥΠΑ ΔΕΛΤΙΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΘΗΚΗ
ΔΙΠΛΑ ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ.

ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΝΤΥΠΑ ΔΕΛΤΙΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΘΗΚΗ
ΔΙΠΛΑ ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ.

THE RESTAURANT IS OBLIGED TO PRESENT PRINTED FORMS IN A SPECIAL
BOX NEXT TO EXIT FOR THE RECLAMATION OF ANY COMPLAINTS.

THE RESTAURANT IS OBLIGED TO PRESENT PRINTED FORMS IN A SPECIAL
BOX NEXT TO EXIT FOR THE RECLAMATION OF ANY COMPLAINTS.

LE RESTAURANT EST TENU DE PRESENTER L’ IMPRIME DE RECLAMATIONS DANS
IN BOITE PLACEE A COTE DE LA SORTIE POUR TOUTES RECLAMATIONS.

LE RESTAURANT EST TENU DE PRESENTER L’ IMPRIME DE RECLAMATIONS DANS
IN BOITE PLACEE A COTE DE LA SORTIE POUR TOUTES RECLAMATIONS.

DAS RESTAURANT IST VERVLICHET BESCHWERDEFORMULARE FUR IHRE
RECLAMATIONEN SICHTBAR IN EINER SPECIALBOX NEBEN DEM AUSGANG ZU FUHREN.

DAS RESTAURANT IST VERVLICHET BESCHWERDEFORMULARE FUR IHRE
RECLAMATIONEN SICHTBAR IN EINER SPECIALBOX NEBEN DEM AUSGANG ZU FUHREN.

A Bukadurában gondolunk a természetre: újrahasznosítjuk 
a műanyag-, papír- és üveghulladékot, valamint az elhasznált sütőolajat. 
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Szofia, az étlapot összeállító 
díjnyertes szakácsunk, jó 
étvágyat kíván Önöknek.

Szofia, az étlapot összeállító 
díjnyertes szakácsunk, jó 
étvágyat kíván Önöknek.

Ο
υ

γ
γ
ρ

ικ
ά

 /
 H

u
n

g
a
ri

a
n

Ο
υ

γ
γ
ρ

ικ
ά

 /
 H

u
n

g
a
ri

a
n


