
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ





Η χειροκίνητη «ΜάνηΒέllα» μας είναι καρπός αγάπης, έμπνευσης και φροντίδας
μιας μεγάλης «οικογένειας» ανθρώπων

η οποία απολαμβάνει να συν-διαμορφώνει το αγαπημένο της στέκι.
 

Η «ΜάνηΒέllα» επιθυμεί
... να είναι χώρος οικειότητας και απολαύσεων 

... να σέβεται και να διδάσκεται από την μανιάτικη παράδοση
... να συνεργάζεται με τοπικούς παραγωγούς 

που παραμένουν πιστοί στις πατροπαράδοτες τεχνικές και έτσι να εξασφαλίζει 
εξαιρετικές πρώτες ύλες, μικρής παραγωγής και μοναδικής ποιότηταs

... να συν-κινείται από και με ανθρώπους 
... να παραμένει ερασιτεχνική, ως «εραστής της τέχνης»

... να αγκαλιάζει και να αγκαλιάζεται από τις ανθρώπινες συνευρέσεις, 
με κάθε ευκαιρία.

Καλώς βρεθήκαμε και καλό ταξίδι!



ροφήματα 

καφέδες 
Ελληνικός κλασικός ή αρωματισμένος με κάρδαμο   μονός 1,50€ | διπλός 2,60€

Espresso    ristretto 1,20€ | μονός ή lungo 1,50€ | διπλός 2,60€ 
Cappuccino κλασικός 3,00€ | κουπάτος ή latte 3,50€
Freddo espresso 3,20€ 
Freddo cappuccino 3,50€ 

Φίλτρου 2,60€ 
Νεσκαφέ 2,60€ 
Φραπέ 2,60€ 

Όλοι οι καφέδες take away 2,60€
Όλοι οι καφέδες take away σε δικό σας ποτήρι 2,40€ 
Τα ροφήματα espresso παρασκευάζονται με καφέ Pirata - Coffee Republic. Ένα specialty χαρμάνι από καφέδες Λατινικής Αμερικής, 
όπου συναντάμε τον αρμονικό συνδυασμό από τρεις διαφορετικές επεξεργασίες. Η ‘φυσική’ και η ‘πλυμένη’ δίνουν ένα κλασικό 
λατινοαμερικάνικο προφίλ με νότες ξηρών καρπών, αποξηραμένων φρούτων και σκούρας σοκολάτας, χακαρισμένο από τη 
φρεσκάδα, γλυκύτητα και πολυπλοκότητα της ‘αναερόβιας΄ επεξεργασίας.  



Σοκολάτα κλασική 4,00€ 
Σοκολάτα βανίλια | καραμέλα | φουντούκι | λευκή με κομματάκια φουντούκι 4,50€
Milk Shake με 2 μπάλες παγωτού Kayak της επιλογής σας 7,00€ 

κρύα αφεψήματα βοτάνων
Καλό καλοκαίρι λουΐζα, πιπερόριζα, λεμόνι, μέλι 4,00€
Το καλάθι της κοκκινοσκουφίτσας τριαντάφυλλο, μούρα, κράνα, ιβίσκος, μήλο, πιπερόριζα 4,50€ 
Το μάνγκο και η παρέα του μάνγκο, ανανάς, παπάγια, πορτοκάλι, μανταρίνι,
τριαντάφυλλο, φράουλα, κατιφές, κάρδαμο    4,50€

φρέσκοι χυμοί 
Πορτοκαλάδα από πορτοκάλι 4,00€
Μποστάνι αγγούρι, σέλινο, μήλο, πιπερόριζα, λεμόνι 6,00€
Φρουτοπία πορτοκάλι, μήλο, αχλάδι, μπανάνα, καρότο 6,00€



σπιτικά αναψυκτικά 
Βυσσινάδα με γλυκό βυσσινάκι 4,00€ 
Λεμονάδα με πιπερόριζα και δυόσμο 4,00€ 
Φρουτογρανίτα φρέσκια πεπόνι 5,00€ | πεπόνι, μπανάνα, βύσσινο 6,00€
Γρανίτα με 2 μπάλες παγωτού Kayak μάνγκο | φράουλα 7,00€ 
  

τυποποιημένοι φυσικοί χυμοί
Lakonia ατομικός χυμούλης, ροδάκινο ή ανάμεικτα φρούτα  250ml 2,50€

τυποποιημένα αναψυκτικά
Green Cola το ελληνικό αεριούχο αναψυκτικό με στέβια  330ml 2,50€ 
Λουξ αναψυκτικά πορτοκαλάδα | λεμονάδα | βυσσινάδα | cola | cola light σόδα | γκαζόζα  330ml 2,50€ 
Old Sport Pink Grapefruit  200ml 2,50€
Arizona παγωμένο τσάι  450ml 3,50€
Νεράκι  500ml 0,50€
ΜΙΝΟΑ επιτραπέζιο νερό σε οικολογική συσκευασία  1ltr 1,50€  
Σουρωτή ανθρακούχο νερό  330ml 2,50€





εδέσματα
Στη «ΜάνηΒέllα» επιλέγουμε τον «χειροκίνητο» τρόπο παρασκευής των εδεσμάτων, την ώρα της 
παραγγελίας σας. Δεν χρησιμοποιούμε φούρνο μικροκυμάτων και στα ζεστά πιάτα η έμψηση και η 
ετοιμασία γίνεται φυσιολογικά σε τηγάνι, σχάρα ή φούρνο. Η διαθέσιμη ποικιλία της ημέρας και ο 
χρόνος παράδοσης των εδεσμάτων συνάδει με την παραπάνω επιλογή και παραμένει σύμμετρη με 
την μικρή αλλά ποιοτική παραγωγή της κουζίνας μας.

φρουτοσαλάτες του πρωινού 
Φρουτένια φρουτοσαλάτα εποχής 5,00€

Φρουτένια μελωμένη φρουτοσαλάτα με μέλι και καρύδια 6,00€

Φρουτένια γιαουρτλού φρουτοσαλάτα με γιαούρτι, μέλι, καρύδια και γλυκιά πάπρικα 6,50€

Πύργος πολύσπορος με γιαούρτι, μήλο, μπανάνα, βρώμη, ποικιλία σπόρων και μέλι 6,50€

Ταχίνι … και τα σπάει! με ταχίνι, πορτοκάλι, μπανάνα και μέλι 7,00€



παραδοσιακές πίτες, πιτούλες & πιτάκια
Τυρόπιτα μανιάτικη φούρνου με χειροποίητο φύλλο, υφάλμυρα τυριά και άνηθο  4,00€
Πίτα ημέρας με χειροποίητο φύλλο και γέμιση «όπως το ένιωσε ο μάγειρας» 5,00€

ΜανηΒαllάκια 
τηγανητά αλμυρά λουκουμαδάκια, γεμιστά με κρέμα τυριού, σφέλα και σύγκλινο Μάνης  4,00€

Τραβηχτή πίτα τηγανητό σταρένιο ή πολύσπορο ζυμαράκι με νωγαλεύματα της επιλογής σας: 
σκέτη  3,00€
με γραβιέρα  4,00€
αλμυρή με σφέλα  4,00€ 
μέτρια με γραβιέρα, μανιάτικο μέλι και λιναρόσπορο  5,00€
μελιτζανιά με καπνιστή μελιτζανοσαλάτα 5,00€
ζουμερή με αυγουλάκι χωριάτικο μάτι, σφέλα, ντοματούλα και αγγουράκι 6,00€ 
φαλάφελ με ρεβύθια κ’ λούπινα, δροσερή σαλάτα, γιαούρτι με άνηθο ή πέστο άνηθου 6,50€
μανιάτικη με σύγκλινο και «λείο» μανιατική γλυκόξινη κόκκινη σάλτσα κρεμμυδιού  6,50€
τσιτσι με κεφτεδάκια, ντομάτα και ελαφρύ γιαουρτοσκόρδιο  6,50€
μπουζοπούλα με ντόπια γουρουνοπούλα και σος γιαουρτιού  7,00€
τσιτσι-λιχτή με ψητό μανιάτικο λουκάνικο και χρωματιστή γιαουρτοσαλάτα  7,50€
θαλασσινή με χταποδάκι, φάβα και καραμελωμένα κρεμμύδια  8,00€



για να μην πάει ξεροσφύρι 
Ψωμί και ελιά πολύσπορο ψωμί ψημένο σε ξύλα πορτοκαλιάς, 
σταρένιο καρβέλι ζυμωτό με προζύμι και ελίτσες Καλαμών 1,00€ / άτομο

Λούπινα «ο μανιάτικος πασατέμπος», πολυπρωτεϊνούχα όσπρια σε άλμη 1,50€

Μεζές του μανιάτη πανόραμα τοπικών προϊόντων: σφέλα, σύγκλινο Μάνης, ντοματούλα, 
κάπαρη, χοντράλατσο και ελιές Καλαμών  5,00€

Τηγανίδες παραδοσιακά τηγανιτά αρτοποιήματα με πατέ ελιάς-κάσιους 4,50€

Πατάτες «ΜάνηΒέllα» χωριάτικες, σκορδισμένες, τηγανητές πατατούλες με σος γιαουρτιού 6,00€ 

Φάβα με καραμελωμένα κρεμμύδια 6,00€ 

Μπρουσκετάκια μανιταριών με μανιτάρια πλευρώτους και μους τυριού με λάδι μαύρης τρούφας 6,50€ 



σαλάτες 
Μπάμιες τουρσί οι μπάμιες, πιο τραγανές από ποτές  4,50€ 

Μελιτζανοσαλάτα καπνισμένη  5,50€

Πολίτικη λάχανο, καρότο, ψητή πιπεριά Φλωρίνης, σουσάμι, λιναρόσπορος, σκορδισμένο λάδι  6,00€

Χωριάτικη η κλασικότατη, αλλά με σφέλα  6,50€ 

«Φωλιές» από αμπελοφάσουλα, με σφιχτά χωριάτικα αυγουλάκια και κρέμα βαλσάμικο 7,50€

Πορφυρός χαλός κριθαροκουλούρα («χαλός»), χαρουποπαξιμαδάκια, 
ντομάτα, σφέλα, ψητή πιπεριά, ελιές, μυρωδικά και σάλτσα βαλσάμικου   8,00€

Του λιομαζώματος παραδοσιακή μανιάτικη σαλάτα με πορτοκάλι, βραστή πατάτα, 
σύγκλινο Μάνης ή γαύρο μαρινάτο, ελιές Καλαμών, κρεμμύδι, καρότο, κάπαρη, σέλινο,  
μυρωδικά, και χοντράλατσο  8,50€ 

Το γλυκοκαυτερό φίγγι πράσινη σαλάτα με λόλα, κράνμπερι (φίγγι), κάσιους, άνηθο 
και σάλτσα πιπερόριζας 9,00€

Ζουμερή πράσινη σαλάτα με αίσπεργκ, ρόκα, μαραθόριζα, ψητά μανιτάρια πλευρώτους, 
αβοκάντο ντοματούλια και δυόσμο 9,50€



τυρινά 

Τυρί της φωτιάς σφέλα με λαδορίγανη  5,00€

«Αγκωναράκια» γραβιέρας με μανιάτικο μέλι και λιναρόσπορο  6,00€

Ταλαγανάκια του δάσους ψητό ταλαγάνι με μαρμελάδα από φρούτα του δάσους  8,00€

Σφέλα ψητή με σάλτσα από φρούτα εποχής  8,50€

κρεατινά 

Κεφτεδάκια φούρνου με κρέμα λεμονιού  7,00€ 

Τζουτζουκάκια της Αρετής κλασικά, κοκκινιστά και κυμινάτα  7,50€ 

Μελωμένη τηγανιά μανιάτικου λουκάνικου με σύκα, βερίκοκα και μουστάκια τσίλικα  9,00€

Μοσχαράκι σφιχταγκαλιασμένο με μελιτζάνα  10,00€

Καπνιστά χοιρινά μπριζόλακια με τσάτνευ παντζαριού  11,00€

Μπουζοπούλα «σπιτικός γύρος» ντόπιας γουρουνοπούλας, σιγοψημένης στο φούρνο.  12,00€
Συνοδεύεται με γλυκόξινη σάλτσα ψητής πιπεριάς Φλωρίνης και τραβηχτά πιτάκια



θαλασσινά 
Ψαρομεζές του μανιάτη χταποδάκι ξυδάτο, ντοματούλα, αγγουράκι και κάπαρη 6,00€

Τσίρος καπνιστός και τσιλαριστός πάνω σε χαρουποπαξιμαδάκια  6,00€ 

«Δίχτυα» γαύρου μαρινάτου με «φελλά» κάπαρης  6,50€

Ρολάκια μπακαλιάρου παστουρμά σε μπρουσκέτες, με κρεμμυδάκι και πάπρικα  8,00€

Μύδια «βραχωμένα» σε αγκινάρες* 8,50€

Σκουμπρί καπνιστό με τα κρεμμυδάκια  9,00€

Πέστροφα Ταϋγέτου καπνιστή με μανιτάρια, μπάμιες και ροδοπέταλα, τουρσί  10,00€

Γαρίδες σαγανάκι* με ντομάτα, σιναπόσπορο και μπράντι  17,00€ 

Γαρίδες ψητές* με χοντράλαντσο και μοσχολέμονο  17,00€ 



… κι άλλα μανιάτικα 
«Τσουχτή» παραδοσιακή μακαρονάδα με χοντρό μακαρόνι και καμένη μυζήθρα,  
στεφανωμένη μ’ ένα ζουμερό, χωριάτικο αυγουλάκι μάτι σε ροδέλα κρεμμυδιού  8,50€

Στριφτάρια με κόκκινη σάλτσα  7,00€

Καγιανάς ομελέτα με ντομάτα και σφέλα  7,00€

Ομελέτα με αμπελοφάσουλα  10,00€ 

Ομελέτα με σύγκλινο Μάνης  11,00€ 





χειροποίητα γλυκίσματα

ΤαχινοΜανηBαllάκια μπουκίτσες από ταχίνι, σοκολάτα, μέλι και σουσάμι  4,00€

Υποβρύχιο βανίλια ή μαστίχα  2,00€ 
Γλυκό του κουταλιού  3,00€
Γλυκό του κουταλιού με γιαούρτι 5,50€ 

Μάφιν λεμονιού με παπαρουνόσπορο  3,50€ 
Μωσαϊκό με σοκολάτα και μπισκοτάκια  4,50€ 
Σοκολατόπιτα με τριμμένο αμύγδαλο  5,00€

Πορτοκαλόπιτα  5,00€
Γαλατόπιτα μανιάτικο παραδοσιακό γλυκό  5,00€ 
Σαμουσάς παραδοσιακό σιροπιαστό ταψιού, με ξηρούς καρπούς και σουσάμι 6,00€

Μπανόφι με μπισκότο, καραμέλα, μπανάνα και κακάο  6,00€ 



ελληνικά παγωτά Kayak 

Μπάλα απλή βανίλια | σοκολάτα | φράουλα 2,20€

Μπάλα σπέσιαλ καραμέλα | καϊμάκι | μπισκότο | πάβλοβα | σορμπέ μάνγκο 
| σορμπέ φράουλα | βανίλια Mαδαγασκάρης | βέλγικη σοκολάτα |  καϊμάκι  
| αλατισμένη καραμέλα | bueno | φυστίκι Αιγίνης | Βανιλια με στέβια  2,70€

Χωνάκι  0,30€

Σιρόπια σπιτικά, από τα διαθέσιμα γλυκά του κουταλιού 0,30€

Τα λίγα λόγια ζάχαρη
και τα καθόλου μέλι

ελληνική παροιμία



Υγιαίνετε 
Καραφάκια 

Τσικουδιά ρεθυμνιακή  κατοσταράκι 3,00€ | τεταρτάκι 5,00€
Ρακόμελο  τεταρτάκι 8,00€

μπουκαλάκια 

Ούζο ΠΛΩΜΑΡΙ | ΚΟΣΤΕΑΣ | ΜΙΝI  50ml 3,50€ | 200ml 8,00€
ΜΠΑΜΠΑΤΖΙΜ | ΚΑΖΑΝΙΣΤΟ  50ml 4,00€ | 200ml 9,00€ 
ΠΙΤΣΙΛΑΔΗ  200ml 11,00€
Τσίπουρο ΤΣΙΛΙΛΗ | ΚΟΣΤΕΑΣ  50ml 3,50€ | 200ml 8,00€
ΜΠΑΜΠΑΤΖΙΜ  50ml 4,00€ | 200ml 9,00€
ΜΠΑΜΠΑΤΖΙΜ με γλυκάνισο  200ml 9,00€ 

ποτήρια
Λικεράκια σπιτικό αρμπαρόριζα | μαστίχα | τριαντάφυλλο | λιμοντσέλο  4,00€
Gin Tonic Καλαματιανό Callicounis Old Sport  6,00€
Metaxa  5***** 6,00€ | 7******* 8,00€ 

Fata Morgana παλαιωμένο γλυκό κρασί εμπνεύσεως Μαρίζας Κωχ, 
αγνό πετιμέζι απο λιαστά σταφύλλια και αρώματα από βότανα Ταϋγέτου  6,00€







Κοκτέιλ με ελληνικά αποστάγματα 
Tίμιο ούζο, σπιτική βυσσινάδα, σόδα | γλυκό 7€ 

Tσιπουρίτσα τσικουδιά, σπιτική λεμονάδα, λεμόνι, σόδα & δυόσμος | γλυκόξινο  7€

Καλλιοπέιν τζιν, αγγούρι, πιπερόριζα, λάιμ, σόδα & πιπέρι | δροσιστικό & πικάντικο  8€

Παθιασμένο Μπαρμπουνάκι Metaxa, passion fruit, lime, βυσσινάδα | δροσιστικό & γλυκόξινο 8€

Τσάι μεγαλονήσου κονιάκ, δυόσμος, λάιμ & καστανή ζάχαρη | μοχιτένιο  8€

Μαστιχιώτικο λικέρ μαστίχας, τσικουδιά, αγγούρι, λάιμ & ζάχαρη | ελαφρύ & δροσιστικό  9€



Μπύρες από ελληνικές μικροζυθοποιίες 

SPARTA LAGER ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΕΙΑ | Lager | vol.5% | ΣΠΑΡΤΗ  ποτήρι 330ml 3,50€ | φιάλη 500ml 5,00€ 
Η πρώτη λακωνική φρέσκια μπύρα με ελληνικές βύνες και νερά από τις πηγές του Ταϋγέτου. Αφιλτράριστη και 
απαστερίωτη, διαθέτει γεμάτο σώμα, βυνώδη γεύση και μέτρια πικράδα στην επίγευση. 

ΖΕΟΣ ΖΥΘΟΠΟΙΕΙΑ ΖΕΟΣ | Pilsener | vol.5% | ΑΡΓΟΣ  1l 7,50€  
Φρέσκια, απαστερίωτη αφιλτράριστη μπύρα, με γεμάτο σώμα, ελαφρύ άρωμα λουλουδιών, μέτρια ποσότητα 
λυκίσκου και επίγευση διαρκείας.  

NEMA SUMMER ALE ΜΑΝΙ BREWERY | Ale | vol. 4,6% | ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΗΣ 330ml 4,50€
Αφροζύμωτη μπύρα, φρέσκια και απαστερίωτη, με νερά Ταϋγέτου και βύνες Θράκης. Φρουτώδης, με αρώματα 
και γεύση που θυμίζουν λεμόνι, βερίκοκο και ανανά. 

SPARTA A.P.A. ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΕΙΑ | American Pale Ale | vol.5% | ΣΠΑΡΤΗ 330ml 4,50€ 
Αφιλτράριστη και απαστερίωτη, χαρακτηρίζεται από το ανοιχτό κεχριμπαρένιο της χρώμα, τα αρώματα ανθέων 
και εσπεριδοειδών και την ευχάριστα έντονη πικράδα στην επίγευση. 

HEAD TWISTER NOCTUA MICROBREWERY | Pale Ale | vol. 5,2% | ΑΘΗΝΑ 500ml 6,00€
Αμερικάνικοι λυκίσκοι με εσπεριδοειδή και δημητριακά. Πικρή στην πρώτη γεύση, ενώ στη συνέχεια αναδεικνύει 
το πλούσιο σώμα της και την έντονη επίγευσή της.

CORFU RED ALE SPECIAL CORFU BEER | Red Ale | vol. 5% | ΚΕΡΚΥΡΑ  500ml 6,00€ 
Κόκκινη, αφροζύμωτη, αφιλτράριστη και απαστερίωτη μπύρα, από καραμελωμένη βύνη και μαγιές με φρουτώδη 
αρώματα. Παράγεται με τη φιλοσοφία της Red Ale. 



ENDANGERED NOCTUA MICROBREWERY | England Pale Ale | vol. 5,6% | AΘΗΝΑ 330ml 6€
Αρώμα και γεύση εξωτικών φρούτων με ζουμερά χαρακτηριστικά. Καταναλώνεται απαραιτήτως φρέσκια και 
ως limited edition, εξαντλείται γρήγορα. 

INSOMNIA NOCTUA MICROBREWERY | India Pale Ale | vol. 5,8% | ΑΘΗΝΑ 330ml 6€
Γεμάτο σώμα με μέτρια πικράδα, συνδυάζει αρώματα κίτρου, ροδάκινου και πεύκου σε μια μοντέρνα IPΑ με 
γενναίες ποσότητες λυκίσκων. 

SUNDAY’S HONEY GOLDEN ALE SEPTEM | Golden Ale | vol. 6,5% | EYBOIA  330ml 6€
Μύτη και στόμα είναι πλούσια, σύνθετα και πληθωρικά. Η παρέλαση των αρωμάτων και των γεύσεων εγκαινιάζεται 
με τα εσπεριδοειδή και ακολουθούν αρμονικά τα βότανα, τα άνθη, το μέλι, τα μπαχαρικά και το ροδάκινο.

BLACK VISION NOCTUA MICROBREWERY | Black India Pale Ale | vol. 7,2% | ΑΘΗΝΑ 330ml 6€
Η μαύρη μπύρα που αντικαθιστά το ποτό στα ποτήρια σας. Έντονοι λυκίσκοι στο άρωμα και τη γεύση, 
ισορροπούν με τη σοκολάτα και τη μόκα που αναδεικνύονται από τις ψημένες βύνες. 

 …και από άλλες ελληνικές ζυθοποιίες 
ΜΑΜΟΣ PILSΕNER ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΕΙΑ | vol.5%  500ml 5,00€
FIX LAGER ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΕΙΑ | vol.5%  500ml 5,00€
ΑΛΦA LAGER ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΕΙΑ | vol.5% 500ml 5,00€
ΑΛΦA WEISS ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΕΙΑ | vol.5%  500ml 5,00€
ΑΛΦA ΧΩΡΙΣ ΑΛΚΟΟΛ ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΕΙΑ | vol.0%  500ml 4,00€



Η «ΜάνηΒέllα» λειτουργεί καθημερινά  
από τις 10:00 το πρωί μέχρι τις 18:00 το βράδυ. 

Η κουζίνα μας ανοίγει στις 10:00 και κλείνει στις 18:00

Να λείψουν τα πιπέρια μου 
να δω τις μαγεριές σου 

Ελληνική παροιμία

Το μέλι που χρησιμοποιούμε για την παρασκευή και την συνοδεία των πιάτων σας 
είναι αγνό, ντόπιο, θυμαρίσιο ή ανθέων, αναλόγως της εποχής.

Το ελαιόλαδο που χρησιμοποιούμε είναι εξαιρετικά παρθένο.

Στο τηγάνισμα χρησιμοποιούμε εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο 
και πρώτης ποιότητας ηλιέλαιο και αραβοσιτέλαιο.

Οι κατεψυγμένες πρώτες ύλες σημαίνονται με αστερίσκο (*)

Σε περίπτωση αλλεργιών ή δυσανεξιών σε κάποια τρόφιμα ή συστατικά,  
παρακαλούμε ενημερώστε μας πριν παραγγείλετε.

Στις τιμές συμπεριλαμβάνονται όλες οι νόμιμες επιβαρύνσεις: δημοτικός φόρος και Φ.Π.Α.

Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει αν δεν λάβει  
το νόμιμο παραστατικό στοιχείο (απόδειξη-τιμολόγιο) 

Φυλλάδιο παραπόνων βρίσκετα δίπλα στην είσοδο του καταστήματος.

Tο κατάστημα διαθέτει εγκεκριμένο τερματικό POS

Αγορανομικός υπεύθυνος: Δημήτριος Βελλόπουλος

 Νέο Οίτυλο • +30 27330 54000 • www.manibella.gr 
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