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Find our carefully crafted menu with some 
of your favorite, hand picked recipes made 

with the freshest ingredients!

BY

Christoforos Peskias

Μπορείτε να κάνετε τις παραγγελίες σας από 
Δευτέρα - Παρασκευή 9-5. Οι παραγγελίες 
δίνονται είτε τηλεφωνικά, με επικοινωνία στο 
τηλέφωνο της εταιρείας 2106200066, είτε 
μέσω email: differentndifferent@gmail.com.
  
 
Οι παραγγελίες θα δίνονται με 2 ημέρες 
“notice”. Η παραλαβή τους θα γίνεται από 
τα γραφεία της “Different & Different”  
από Δευτέρα - Σάββατο 9-8, ενώ υπάρχει 
δυνατότητα παράδοσης της παραγγελίας στο 
χώρο σας με δική σας χρέωση 
  
 
Η παράδοση παραγγελιών αφορά τις περιοχές 
του νομού Αττικής. 
   
 

Τα είδη της κάθε παραγγελίας είναι για άμεση 
κατανάλωση. 
  
 
Το κόστος της συσκευασίας για τη μεταφορά 
των ειδών του μενού, όταν η συσκευασία 
επιστρέφεται σε εμάς, θα αφαιρείται από 
επόμενή σας παραγγελία.

Παρακαλούμε ενημερώστε μας για τυχόν 
αλλεργίες ή δυσανεξίες.

Mάτσα 17, 14564, Κηφισιά 
Τ: 210 62 000 66-77 
F: 210 62 000 88 
E: differentndifferent@gmail.com

!
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Σαλάτες 
minimum 
παραγγελία
ανά σαλάτα
4 μερίδες

→
Η κάθε συσκευασία που 
θα βρείτε στο κουτί, 
φέρει τους παρακάτω 
αριθμούς και χρώμα, 
που αντιστοιχούν στο 
πιάτο της επιλογής σας.

1

2

3

4

5

Σαλάτα του Καίσαρα με κοτόπουλο
10,50€ / μερίδα

Εναλλακτική χωριάτικη σαλάτα, 
με ντοματίνια, ξηρό δυόσμο 
και dressing από ξύδι ροδιού
8,00€  / μερίδα

Σαλάτα quinoa, με avocado, αρακά, 
αγγούρι και dressing από μουστάρδα, 
μέλι και λεμόνι
9,00€ / μερίδα

Σαλάτα quinoa, με avocado, αρακά, 
αγγούρι και dressing από μουστάρδα, 
μέλι και λεμόνι. Συνοδεύεται από 
χειροποίητο καπνιστό σολομό
13,00€ / μερίδα

Σαλάτα με αμπελοφάσουλα, 
καπνιστά αμύγδαλα και 
ταϋλανδέζικο λαδολέμονο
9,00€ / μερίδα

8

9

10

11

12

13

7

6

Σαλάτα με noodles, λαχανικά 
και oyster / yuzu dressing
7,50€ / μερίδα

Σαλάτα με noodles, λαχανικά, γαρίδες 
και oyster / yuzu dressing
16,00€ / μερίδα

Thai cucumber & mango salad 
13,00€ / μερίδα

Σαλάτα “Fattoush”, λιβανέζικη 
χωριάτικη σαλάτα με ντομάτα, 
αγγούρι, πιπεριά, μαϊντανό, δυόσμο 
και τραγανά αραβικά πιτάκια
8,00€ / μερίδα

“Μεξικάνικη” σαλάτα, με κοτόπουλο, 
κόκκινα φασόλια, καλαμπόκι, πιπεριά 
Φλωρίνης, κόλιανδρο και dressing 
από extra παρθένο ελαιόλαδο, λεμόνι 
και κύμινο
10,00€ / μερίδα

Σαλάτα με avocado, καλαμπόκι,
tomatillo, κόλιανδρο και ντοματίνια
7,50€ /μερίδα

Udon noodles με λαχανικά και  
χειροποίητο καπνιστό σολομό
14,50€ / μερίδα

Udon noodles με λαχανικά και 
βασιλικό καβούρι Αλάσκας 
24,00€ / μερίδα
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Ορεκτικά 
minimum 
παραγγελία
ανά ορεκτικό
6 μερίδες*

* 
Εξαιρούνται:

• No. 01
• No. 09
• No. 10
• No. 11
• No. 12

→
Η κάθε συσκευασία που 
θα βρείτε στο κουτί, 
φέρει τους παρακάτω 
αριθμούς και χρώμα, 
που αντιστοιχούν στο 
πιάτο της επιλογής σας.

Χειροποίητος καπνιστός σολομός
“Different”. Συνοδεύεται
από σάλτσα horseradish 
περιλαμβάνει 25 φέτες καπνιστού σολομού 
48,00€

Σολ-ωμός της σύγχρονης Κρήτης 
Sashimi σολομού με extra παρθένο ελαιόλαδο, 
λεμόνι και τριμμένο αρωματικό ντάκ0 
10,00€ / μερίδα

Carpaccio λαυράκι 
με σάλτσα passion fruit 
15,00€ / μερίδα

Μοσχαρίσιο tataki από φιλέτο 
Αυστραλίας, με βλήτα και σάλτσα 
soy / wasabi 
18,00€ / μερίδα

1

2

3

4

6

5

7

8

9

10

11

12

Μοσχαρίσιο tataki από tagliata, 
με βλήτα και σάλτσα soy / wasabi 
11,50€ / μερίδα

Tataki τόνου με αλμυρίκια 
και σάλτσα ponzu / celery
13,00€ / μερίδα

Ceviche salad  με λευκό ψάρι 
με καλοκαιρινά λαχανικά και λαβράκι, 
όλα κομμένα σε κύβους και σάλτσα 
από πιπεριά jalapeno
16,50€ / μερίδα

Dumplings με γαρίδες 
μερίδα: 4 dumplings 
9,50€ / μερίδα

Τάρτα με κολοκύθι και αμύγδαλα
για 8 άτομα, 40,00€ / τάρτα

Τάρτα Quiche Lorraine
για 8 άτομα, 40,00€  / τάρτα

Nachos με chili con carne
για 6 άτομα, 26,00€ / μερίδα

Ντολμαδάκια γιαλαντζί
55,00€  / 60 τεμάχια
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Κυρίως
πιάτα 
minimum 
παραγγελία
ανά είδος
6 μερίδες*

* 
Εξαιρούνται:

• Νο 06
• Νο 27
• Νο 28
• Νο 29
• Νο 30
 

→
Η κάθε συσκευασία που 
θα βρείτε στο κουτί, 
φέρει τους παρακάτω 
αριθμούς και χρώμα, 
που αντιστοιχούν στο 
πιάτο της επιλογής σας.

1

2

3

4

5

Κοτόπουλο teriyaki
8,00€ / μερίδα

Κοτόπουλο με πράσινο curry, λαχανικά 
και γάλα καρύδας 
13,00€ / μερίδα

Κοτόπουλο αργεντίνικο 
μπούτι κοτόπουλο μαριναρισμένο σε ξύδι 
Jerez, πάπρικα και ρίγανη 
7,00€ / μερίδα

Κοτόπουλο σουβλάκι satay 
ταϋλανδέζικη παραδοσιακή συνταγή. 
Συνοδεύεται από σάλτσα από φιστίκι και 
γάλα καρύδας 
μερίδα: 3 τεμάχια 
7,50€ / μερίδα

Κοτόπουλο σουβλάκι Lebanese style 
μαριναρισμένο σε γιαούρτι και μπαχαρικά 
μερίδα: 3 τεμάχια
7,00€ / μερίδα

Ολόκληρο κοτόπουλο στο φούρνο 
με πατάτες και σάλτσα gravy 
13,00€

Ινδικό butter chicken με σπιτικό 
curry, ντομάτα και sour cream
10,00€ / μερίδα

Χοιρινό κοντοσούβλι μαριναρισμένο 
σε σάλτσα sweet chili 
7,00€ / μερίδα

Roast beef με gravy
8,50€ / μερίδα 

Μοσχαρίσιο φιλέτο Black Angus 
Αυστραλίας με σάλτσα béarnaise 
ή chimichurri 
42,00 € / μερίδα

Μοσχαρίσιο φιλέτο Charolais με 
σάλτσα béarnaise ή σάλτσα 
chimichurri 
25,00€ / μερίδα 

 
Beef bourguignon (Black
Angus Αμερικής) με μανιτάρια
και κρεμμυδάκια cocktail 
20,00€ / μερίδα

Beef bourguignon (από γαλλικό 
μοσχάρι Charolais) με μανιτάρια 
και κρεμμυδάκια cocktail 
11,00€ / μερίδα

Σουβλάκι rib eye μαριναρισμένο 
σε σάλτσα sweet chili 
μερίδα: 3 τεμάχια 
27,00€ / μερίδα

Χοιρινό σουβλάκι μαριναρισμένο 
σε σάλτσα miso 
μερίδα: 3 τεμάχια 
7,00€ / μερίδα
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Chimichangas (σωταρισμένα 
burritos) με κοτόπουλο, κασέρι 
Ξάνθης και γιαούρτι 
μερίδα: 2 τεμάχια
14,50€ / μερίδα  

Fajitas με κορεάτικο pulled pork, 
σπιτικές πίκλες και γιαούρτι 
μερίδα: 2 τεμάχια 
9,00€ / μερίδα  

Burritos με shredded beef 
και cheddar 
μερίδα: 2 τεμάχια 
11,00€ / μερίδα

Mini burgers μοσχαρίσια με σπιτικές 
πίκλες, σάλτσα γιαούρτι / sriracha, 
μαρούλι, ντομάτα 
μερίδα: 2 τεμάχια
6,50€ / μερίδα

Σολομός teriyaki 
17,50€ / μερίδα

Σολομός στη σχάρα με σάλτσα 
miso – πορτοκάλι 
14,50€ / μερίδα 

Mini burgers γαλοπούλας, με μαρούλι, 
ντομάτα και σάλτσα sweet chili 
μερίδα: 2 τεμάχια
6,00€ / μερίδα 

Mini burgers σολομού, με αγγούρι, 
μαρούλι και μαγιονέζα wasabi 
μερίδα: 2 τεμάχια  
15,50€ / μερίδα  

Mini burgers γαρίδας, με μαρούλι, 
αγγούρι και soy / yuzu sauce 
μερίδα: 2 τεμάχια 
10,00€ / μερίδα

Μυλοκόπι φιλέτο με vinaigrette 
ντομάτας ή σάλτσα piccata 
σάλτσα με ελιές, κάπαρη, μαϊντανό, 
βασιλικό, extra παρθένο ελαιόλαδο και 
λεμόνι
16,50€ / μερίδα

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Γαρίδες satay. Βασισμένο στην 
παραδοσιακή ταϋλανδέζικη 
συνταγή. Συνοδεύονται από σάλτσα από 
φιστίκι και γάλα καρύδας 
18,50€ / μερίδα  

Pecking duck (ολόκληρη 
ξεψαχνισμένη), με πιτάκια ατμού, 
σάλτσα hoisin και αγγούρι 
60,00€ / 40 πιτάκια

Παστίτσιο, το παραδοσιακό, 
“Different style”
45,00€ / 9 μερίδες

Μουσακάς, o παραδοσιακός,
“Different style” 
45,00€ / 9 μερίδες

Ντομάτες γεμιστές 
45,00€ / 6 μερίδες 

Πιάτα ημέρας 
Επικοινωνήστε μαζί μας 
στο 2106200066

26

27

28

29

30

31
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Αλοιφές & 
συνοδευτικά

Συνοδευτικά 
πιάτα
minimum 
παραγγελία 
ανά είδος 
6 μερίδες

→
Η κάθε συσκευασία που 
θα βρείτε στο κουτί, 
φέρει τους παρακάτω 
αριθμούς και χρώμα, 
που αντιστοιχούν στο 
πιάτο της επιλογής σας.

→
Η κάθε συσκευασία που 
θα βρείτε στο κουτί, 
φέρει τους παρακάτω 
αριθμούς και χρώμα, 
που αντιστοιχούν στο 
πιάτο της επιλογής σας.

1

2

3

4

5

6

7

8

Guacamole
22,00€ / 500gr

Humus bi tahini
20,00€ / 500gr

Ταραμοσαλάτα
20,00€ / 500gr

Μελιτζανοσαλάτα
20,00€ / 500gr

Τυροκαυτερή
20,00€ / 500gr

Blue cheese dip
22,00€ / 500gr

Sticks λαχανικών 
αγγούρι, καρότο, 
σέλερι, 
πιπεριά, κουλούμπρα
12,00€ / 
μερίδα για 
4 άτομα

Homemade  
nachos 
16,00€ / 
μερίδα για 
4 άτομα

1

6

7

8

9

10

2

3

4

5

Πουρές 
πατάτας  
2,50€ / μερίδα

Πουρές 
γλυκοπατάτας
2,50€ / μερίδα

Πουρές 
parsnip
2,50€ / μερίδα

Πουρές 
σελινόριζας 
4,00€ / μερίδα

Πιλάφι 
πλιγούρι
3,00€ / μερίδα

Ρύζι basmati
2,00€ / μερίδα 

Άγριο ρύζι
4,50€ / μερίδα 

Baby πατάτες 
φούρνου με 
δενδρολίβανο 
4,00€ / μερίδα

Λαχανικά ατμού 
3,00€ / μερίδα

Λαχανικά σχάρας 
3,00€ / μερίδα



16Different & Different D&D: the box D&D: the menu

Γλυκά

→
Η κάθε συσκευασία που 
θα βρείτε στο κουτί, 
φέρει τους παρακάτω 
αριθμούς και χρώμα, 
που αντιστοιχούν στο 
πιάτο της επιλογής σας.

1

2

3

Mousse σοκολάτας Valrhona 
με καραμέλα 
38,00€ / bowl για 8-10 άτομα

Mousse λεμόνι
31,00€ / bowl για 8-10 άτομα

Mousse passion fruit 
31,00€ / bowl για 8-10 άτομα

Tiramisu 
31,00€ / bowl για 8-10 άτομα

Σοκολατένιος κορμός με σοκολάτα 
Valrhona
35,00€ / κορμός για 8-10 άτομα

Μουχαλεμπία (Λιβανέζικη κρέμα με 
γάλα και ανθόνερο), με γλυκό του 
κουταλιού τριαντάφυλλο και κουλί 
κόκκινων φρούτων 
38,00€ / bowl για 8-10 άτομα 

Churros με σάλτσα σοκολάτας 
Valrhona 
28,00€ / μερίδα για 6 άτομα

Pavlova 
38,00€ / bowl για 8-10 άτομα

Τάρτα gianduja με σοκολάτα  
Valrhona 
52,00€ / τάρτα για 8-10 άτομα

Key lime pie 
42,00€ / τάρτα για 8-10 άτομα

Τάρτα με φρούτα εποχής
45,00€ / τάρτα για 8-10 άτομα

4

5

6

7

8

9

10
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Παιδικό  
μενού
minimum 
παραγγελία 
12 άτομα / 192,00€

Mexican
night
minimum 
παραγγελία  
6 άτομα / 180,00€

ΕΤΟΙΜΑ 
BOXES
--^

→
Η κάθε συσκευασία που 
θα βρείτε στο κουτί, 
φέρει τους παρακάτω 
αριθμούς και χρώμα, 
που αντιστοιχούν στο 
πιάτο της επιλογής σας.

ΕΤΟΙΜΑ 
BOXES
--^

→
Η κάθε συσκευασία που 
θα βρείτε στο κουτί, 
φέρει τους παρακάτω 
αριθμούς και χρώμα, 
που αντιστοιχούν στο 
πιάτο της επιλογής σας.

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

“Μεξικάνικη” σαλάτα, με κοτόπουλο, 
κόκκινα φασόλια, καλαμπόκι, πιπεριά 
Φλωρίνης, κόλιανδρο και dressing από 
extra παρθένο ελαιόλαδο, λεμόνι και 
κύμινο

Σαλάτα με αvocado, καλαμπόκι, 
tomatillo, κόλιανδρο και ντοματίνια

Nachos με chili con carne

Chimichangas (σωταρισμένα burritos) 
με κοτόπουλο, κασέρι Ξάνθης 
και γιαούρτι 

Fajitas με κορεάτικο pulled pork, 
σπιτικές πίκλες και γιαούρτι

Churros με σάλτσα σοκολάτας 
Valrhona

Σαλάτα με ντομάτα και αγγούρι

Toστάκια με ζαμπόν«Τσιανάβα» 
και τυρί

Τυρόπιτα σε μικρές μπουκιές

Mac and cheese

Chicken nuggets 

Mini burgers

Πατάτες alloumette 
chips από χειροποίητες 
λεπτοκομμένες πατάτες
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BBQ 
night
minimum 
παραγγελία 
6 άτομα / 210,00€

Asian
night
minimum 
παραγγελία 
6 άτομα / 228,00€

ΕΤΟΙΜΑ 
BOXES
--^

ΕΤΟΙΜΑ 
BOXES
--^

→
Η κάθε συσκευασία που 
θα βρείτε στο κουτί, 
φέρει τους παρακάτω 
αριθμούς και χρώμα, 
που αντιστοιχούν στο 
πιάτο της επιλογής σας.

→
Η κάθε συσκευασία που 
θα βρείτε στο κουτί, 
φέρει τους παρακάτω 
αριθμούς και χρώμα, 
που αντιστοιχούν στο 
πιάτο της επιλογής σας.

1

2

3

4

5

6

Εναλλακτική χωριάτικη σαλάτα, 
με ντοματίνια, ξηρό δυόσμο και 
dressing από ξύδι ροδιού 

Σαλάτα quinoa, με avocado, αρακά, 
αγγούρι και dressing από μουστάρδα, 
μέλι & λεμόνι 

Κοτόπουλο αργεντίνικο 
μπούτι κοτόπουλο μαριναρισμένο σε 
ξύδι Jerez, πάπρικα και ρίγανη 

Mini burgers μοσχαρίσια, με σπιτικές 
πίκλες, σάλτσα γιαούρτι / sriracha, 
μαρούλι, ντομάτα 

Σουβλάκι rib eye μαριναρισμένο
σε σάλτσα sweet chili 

Pavlova

1

2

3

4

5

6

Thai cucumber & mango salad 

Σαλάτα με noodles, λαχανικά και oyster 
/ yuzu dressing 

Γαρίδες satay. Βασισμένο στην 
παραδοσιακή ταϋλανδέζικη συνταγή.  
Συνοδεύεται από σάλτσα από φιστίκι 
και γάλα καρύδας

Κοτόπουλο με πράσινο curry, λαχανικά 
και γάλα καρύδας

Pecking duck (ολόκληρη 
ξεψαχνισμένη), με πιτάκια ατμού, 
σάλτσα hoisin και αγγούρι

Mousse passion fruit
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