
Ο ΦΟΥΡΝΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗ προσφέρει στους πελάτες του εδώ και περίπου 
μισό αιώνα αγνά προιόντα, φτιαγμένα με μεράκι.

Τα προϊόντα μας βασίζονται σε παραδοσιακές συνταγές και στην ανάγκη 
κάλυψης των ολοένα και αυξανόμεων διατροφικών απαιτήσεων. Σε εμάς 
θα βρείτε προϊόντα που η διαφορά τους από τα μαζικής παραγωγής είναι 
αδιαπραγμάτευτη. Θεωρώντας τους πελάτες μας ως μέλη της μεγάλης μας 
οικογένειας φροντίζουμε να ικανοποιούμε τις απαιτήσεις όλων των ηλικια-
κών ομάδων. Χρησιμοποιούμε προϊόντα με αυξημένη διατροφική αξία όπως 
η σίκαλη,το σουσάμι, το λινάρι, τα Ω-3 λιπαρά και αρκετά ακόμα, πάντα από 
τους πλέον αξιόπιστους προμηθευτές της αγοράς. Επιλέγουμε αγνά υλικά 
αποφεύγοντας όλα εκείνα που επιβαρύνουν την υγεία μας, όπως η γλου-
τένη, συντηρητικά, κατεψυγμένες ζύμες, χρωστικές, ενισχυτικά γεύσης και 
άλλα χημικά. Με αυτόν τον τρόπο ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη που 
μάς δείχνετε τόσα χρόνια. Η μεσογειακή διατροφή επιβάλλει την κατανά-
λωση προϊόντων άρτου και εμείς φροντίζουμε να παρέχουμε προϊόντα που 
συμπληρώνουν την διατροφή σας και δεν την επιβαρύνουν.

Όταν αγαπάς πραγματικά αυτό που κάνεις και θέλεις να προσφέρεις το κα-
λύτερο, τότε μόνο καταφέρνεις να αντέξεις στο χρόνο. Από την ίδρυση του 
αρτοποιείου μας μέχρι και σήμερα, δίνουμε καθημερινά τον καλύτερό μας 
εαυτό για να μπορείτε να απολαμβάνετε γεύσεις που πραγματικά μπορείτε 
να εμπιστεύεστε.

Κρατάμε τα ίδια αγνά υλικά, αξιοποιούμε τις παραδοσιακές συνταγές, δημι-
ουργούμε προϊόντα που καλύπτουν τις σύγχρονες διατροφικές ανάγκες, με 
μεγάλη αγάπη για τον κόσμο και με την απαιτούμενη κοινωνική ευαισθησία.

  Μαντζουράκη 2, Φιλοθέη – Π. Ψυχικό, 11524    210 6926286      
  6936926286     info@saxinidis.gr     www.saxinidis.gr

  Ωράριο πίτσας: Kαθημερινα 17.00 -24.00 Σαββατοκύριακο 14.00-24.00
ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΚΛΕΙΣΤΟ
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Aναψυκτικά 
Green cola 330ml 1,00€
Green cola 1ltr 1,50€
Μπύρα άλφα 330ml 1,60€ 

Σαλάτες
  Caesar’s    6,20€
Μαρούλι, iceberg, μπέικον,  
παρμεζάνα flakes, Κριτσίνια Σαχινίδης   
& αυθεντική Caesar’s sauce.                                                                                        

  Uno    6,40€
Μαρούλι, iceberg, ραντίτσιο, ζουμερό 
κοτόπουλο, ημίλιαστη ντομάτα, 
παρμεζάνα, πολύσπορα κράκερ Σαχινίδη  
& παλαιομένο balsamico 6 ετών.

  Ρόκα - παρμεζάνα    6,20€
Ρόκα, παρμεζάνα, ημίλιαστη ντομάτα, 

καρύδια & παλαιομένο balsamico 6 ετών.

Pasta Corner
  Pomodoro    5,90€
Σπαγγέτι φούρνου με σάλτσα ντομάτας,  
pesto βασιλικου και ντοματίνια.

  Μama Greca   6,30€
Σπαγγέτι φούρνου με τομάτα,  
φέτα, ελιά, πιπερίες,  
μοτσαρέλα και edam. 

  Bolognese   6,50€
Σπαγγέτι φούρνου  
με σιγομαγειρεμένο κιμά  
με αυθεντική συνταγή  
από την Μπολόνια.

  Polo Peperone   6,50€
Σπαγγέτι φούρνου  
με ζουμερό κοτόπουλο,  
κρέμα γάλακτος & πιπεριές πολύχρωμες.

  Carbonara   7,40€
Σπαγγέτι  με καπνιστό μπέικον, ζαμπόν, 
κρέμα γάλακτος

  Con Funghi   8,50€
Σπαγγέτι με Parmegiano Regiano,  
με σάλτσα από φρέσκα μανιτάρια, κρέμα 
γάλακτος και πάστα τρούφας

Pizza Corner
  Mαργαρίτα   6,50€
Αυθεντική πίτσα Μαργαρίτα με μοτσαρέλα, 
σάλτσα τομάτας  & πέστο βασιλικού.

  Ζαμπόν –μπέικον   6,80€
Σαλτσα τομάτας, ζαμπόν, μπέικον, edam, 
μοτσαρέλα.

  Pepperoni   7,00€
Σάλτσα τομάτας , πεπερόνι , edam, μοτσαρέλα.

  Σπέσιαλ   7,80€
Σάλτσα τομάτας, ζαμπόν, μπέικον , πιπεριές, 
μανιτάρια, λουκάνικο χωριάτικο, edam, 
μοτσαρέλα.

  Villagio   7,50€
Χωριάτικη πίτσα με ντομάτα, φέτα,  
ελιές, πιπεριές & ρίγανη.

  Primavera   7,30€
Σάλτσα τομάτας, κολοκύθι, μανιτάρια, 
πιπεριές, ημίλιαστη  τομάτα , edam, 
μοτσαρέλα.

  Funghi Ταrtufata    9,20 €
Kρέμα γάλακτος, πάστα τρούφας, μανιτάρια 
φρέσκα, edam , μοτσαρέλα και φρέσκια ρόκα.

  Chicken BBQ   8,00€
Ζουμερό κοτόπουλο , μπέικον, bbq sauce, 
edam, μοτσαρέλα.

  Giallo   8,00€
Σάλτσα από καραμελωμένα κρεμμυδια, 
μουστάρδα, λουκάνικο χωριάτικο, 
κρεμμύδια, edam και μοτσαρέλα.

 Own Pizza   7,80€
Φτιάξτε την δική σας πίτσα με υλικά  

της επιλογής σας.

Πεϊνιρλί Γίγας
  Απλό   7,00€
Ζαμπόν, μπέικον, κασέρι, βούτυρο Κερκύρας.

  Πολιτικο   7,80€
Με σουτζούκι , παστουρμά κασέρι,  

βούτυρο Κερκύρας.

  Με κιμα   7,30€
Σιγομαγειρεμένος κιμάς , κασέρι , αυγό, 
βούτυρο.

Burger Corner 
  New York bbq Burger   6,20€
Ζουμερό μπιφτέκι 180γρ, μπέικον,  
ντομάτα, iceberg, cheddar, bbq sauce. *

  Hanibal Burger   6,20€
Ζουμερό μπιφτέκι 180 γρ , παρμεζάνα, 
μπέικον, ντομάτα & σάλτσα  
από καραμελωμένα κρεμμύδια. *

*  Τα χειροποίητα ψωμάκια με την υπογραφή  
του φούρνου Σαχινίδη , ψήνονται  
με την παραγγελία σας.


