Menu

Coffee*
Espresso
Espresso
Espresso διπλό
Freddo espresso
Freddo με σαντιγύ

€2.30
€3.20
€3.20
€3.70

Cappuccino
Cappuccino
Cappuccino latte
Cappuccino διπλό
Cappuccino σαντιγύ
Cappuccino freddo (με αφρόγαλα)
Cappuccino freddo (με σαντιγύ)

€3.60
€3.70
€4.10
€4.30
€4.10
€4.30

Φίλτρου
Kλασσικός
Bιεννουά
Mε γεύσεις (βανίλια, φουντούκι, καραμέλα)

€3.10
€3.60
€3.60

Διάφοροι καφέδες
Στιγμιαίος καφές φραπέ
Στιγμιαίος καφές ζεστός
Φραπέ με παγωτό
Φραπέ με Baileys
Eλληνικός (παραδοσιακά ψημένος)
Eλληνικός διπλός (παραδοσιακά ψημένος)

€3.60
€3.60
€5.10
€5,10
€2.30
€3.60

Τσάι
Τσάι classic
Tσάι σε διάφορες γεύσεις
Τσάι με κονιάκ

€3.10
€3.60
€5.10

Σοκολάτες
Σοκολάτα classic (κρύα ή ζεστή)
Σοκολάτα βιεννουά (κρύα ή ζεστή)
Funmily (σοκολάτα, espresso, Baileys - κρύα ή ζεστή)
Funmily βιεννουά

€3.90
€4.30
€5.50
€5.70

Γρανίτες
Γρανίτα φράουλα
Γρανίτα λεμόνι
Γρανίτα με φρούτα του δάσους

15% έκπτωση στα μέλη του funmily club.

* Όλοι οι καφέδες μας συνοδεύονται με κέικ και / ή cookies
Για κάθε επιπλέον πιατάκι υπάρχει χρέωση 2.30 ευρώ
* Διατίθεται και ντεκαφεϊνέ

€3.60
€3.60
€4.00

Salad
1. Καίσαρα
€7.80
Μαρούλι, παρμεζάνα, κοτόπουλο ή μπέικον,
σως, χειροποίητα κρουτόνς
2. Ρόκα παρμεζάνα
€8.40
Με λιαστή ντομάτα και σιρόπι μπαλσάμικο		
3. Ντάκος Κρητικός
€6.70
Ντομάτα, φέτα, παξιμάδι, φρέσκο κρεμμυδάκι,
μαιντανό με σιρόπι μπαλσάμικου και παρθένο ελαιόλαδο
4. Τονοσαλάτα
€7.00
Τόνος με κρεμυδάκι φρέσκο,ντοματίνια, μαϊντανό,
αγγουράκι τουρσί, σως μαγιονέζας με λάδι και μπαλσάμικο,
πάνω σε ντάκο Κρητικό
6. Funmily
€8.40
Ποικιλία ψητών λαχανικών με καπνιστό σολομό

Pasta
1. Carbonara
Rigatoni με κρέμα γάλακτος, ζαμπόν, μπέικον και τυρί Edam
2. Napoliten
Rigatoni με χειροποίητη σαλτσούλα ντομάτας και βασιλικό
3. Bolonez
Rigatoni με σάλτσα ντομάτας από φρέσκο μοσχαρίσιο κιμά
4.Simple Rigatoni σκέτο

€8.80
€7.40
€8.80
€5.00

* Όλα τα παραπάνω πιάτα ”Pasta” συνοδεύονται με κίτρινο τυρί

Pizza*

Funmily `α la carte menu
Snack
1. Tοστ
Mε τυρί
Mε ζαμπόν ή γαλοπούλα
*Κάθε επιπλέον υλικό: γαλοπούλα, ζαμπόν, ντομάτα, διπλό τυρί

€2.00
€2.60
€0.60

2. Club Sandwich
Τυρί, ζαμπόν, μπέικον, φιλέτο κοτόπουλου, μαρούλι,
ντομάτα, μαγιονέζα, φρέσκιες πατάτες τηγανιτές

€7.80

3. Chicken Nuggets*
Συνοδεύεται με χειροποίητες τηγανιτές πατατούλες

€6,70

1. Margarita
Σάλτσα ντομάτας, φρέσκια ντομάτα και τυρί edam
2. Special
Σάλτσα ντομάτας, φρέσκια ντομάτα, ζαμπόν, mix τυριών,
μανιτάρια, μπέικον, πιπεριές κόκκινες και πράσινες
3. Funmily
Πιπεριές, τριμμένη κεφαλογραβιέρα, σαλάμι Κερκύρας,
ντοματίνια, θυμάρι με λάδι τρούφας
4. Greek
Σάλτσα ντομάτας, φρέσκια ντομάτα, κρεμμύδι, φέτα,
πιπεριές κόκκινες και πράσινες, ελιές και ρίγανη
5. Sweet Πραλίνα φουντουκιού με κομμάτια μπανάνας

€7.80
€10.80
€10.00
€11.00

€7.80

Hamburger

4. Φρεσκοκομένες πατάτες τηγανιτές στη σέσουλα
Medium
Large

€3,00
€4,00

1. Simple
Φρεσκποπλασμένο μπιφτέκι με τυρί gouda
συνοδευόμενο με φρέσκιες τηγανιτές πατάτες
* Κάθε επιπλέον υλικό: τυρί, μπέικον, ντομάτα,
μαρούλι, κρεμμύδια, μανιτάρια, πίκλες
2. Funmily
Φρεσκποπλασμένο μπιφτέκι με τυρί gouda, αβγό τηγανιτό, πίκλα,
μπέικον, bbq σως, συνοδευόμενο με φρέσκιες τηγανιτές πατάτες

5. Popcorn

€2,00

* Όλες οι πίτσες ψήνονται σε φούρνο με πέτρα

€7.80

€0.60
€9.60

Grill
1. Σουβλάκια γιαουρτλού

€4.60

2 τμχ χοιρινά ή 2 τμχ κοτόπουλου, σερβίρεται με πίτα, ντομάτα
ψητή, πατάτες τηγανιτές ή σαλάτα εποχής με γιαούρτι και άνιθο

2. Σουβλάκι τυλιχτό με πίτα

€2.70

Κοτόπουλο ή χοιρινό, με πατάτες, κρεμμύδι,
ντομάτα, σως γιαουρτιού ή σως μουστάρδας

3. “Των καλοφαγάδων”

Πλούσια ποικιλία κρεατικών για 4 άτομα
4 σουβλάκια χοιρινά, 4 σουβλάκια κοτόπουλου,
4 φρεσκοπλασμένα μπιφτέκια, 2 λουκάνικα και
πατάτες country

4. “Των καλοφαγάδων”

Πλούσια ποικιλία κρεατικών για 2 άτομα
2 χοιρινά σουβλάκια, 2 σουβλάκια κοτόπουλου,
2 μπιφτέκια, 1 λουκάνικο και πατάτες country

5. Μπιφτεκίνια

€37.50

€20.50

€8.90

3 φρεσκοπλασμένα μπιφτέκια, συνοδευόμενα
με φρέσκιες τηγανιτές πατάτες ή σαλάτα εποχής

6. Ποικιλία λουκάνικων

4 Εκλεκτά λουκάνικα μικρών παραγωγών με
δύο πιτούλες και ολόφρεσκες τηγανιτές πατάτες

€20.00

Με Φέτα (καπνιστό γεμισμένο με χωριάτικη φέτα,
λιαστή ντομάτα και ρίγανη), Τυρο-Κοζάκικο (παραδοσιακή
συνταγή με γραβιέρα Κρήτης και regato), με Πράσο και
Μπαχαρικά (αυθεντική συνταγή από τα ορεινά χωριά των
Αγγράφων), Καυτερό Μερακλίδικο (παραδοσιακή συνταγή
με κόκκινη καυτερή πιπεριά και δυνατή γεύση από 5 είδη
φυσικών μπαχαρικών)

7. Λουκάνικο
- οι κοτομπουκιές είναι φιλετίνια πανέ κατεψυγμένα
- η ζύμη της πίτσας είναι κατεψυγμένη
- το λάδι που χρησιμοποιείται για το τηγάνισμα είναι ηλιέλαιο

1 λουκάνικο σε πιατέλα γεμιστό με φέτα,
λιαστή ντομάτα και ρίγανη συνοδευόμενο
με φρέσκιες τηγανιτές πατάτες

15% έκπτωση στα μέλη του funmily club.

Επιπλέον πιτούλα

€5.50

€0.80

Οικογενειακά μενού
(2 ενήλικες + 2 παιδιά)

1. Δύο πίτσες επιλογής σας

€24.00

2. Τέσσερις Μακαρονάδες επιλογής σας

€25.00

(2 ενηλίκων + 2 παιδικά)

3. Τέσσερα Hamburger επιλογής σας

€33.00

(2 ενηλίκων + 2 παιδικά)

4. Ποικιλία των καλοφαγάδων για 4 άτομα

€42.00

Περιέχει:
4 χοιρινά σουβλάκια, 4 σουβλάκια κοτόπουλου,
4 μπιφτέκια, 4 λουκάνικα και πατάτες country

Με την επιλογή οικογενειακών
μενού και γευμάτων,
συμπεριλαμβάνονται 2 παιδικές
είσοδοι και 2 παιδικοί χυμοί.

!

Για να ισχύσει η προσφορά θα πρέπει οι πελάτες να
ενημερώσουν από την αρχή τον σερβιτόρο.
Σε περίπτωση που έχουν ήδη χρεωθεί αυτόνομα οι
παιδικές είσοδοι, ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ.

ΑΥΤΟΜΑΤΗ
ΧΡΕΩΣΗ

50 €

για κοπή
τούρτας

Παιδική είσοδος με χυμό
Μπαλόνι με ήλιον

€8.00
€1.50

Dessert
1. Banoffee
2. Λουκουμάδες (σε πιατέλα με μέλι ή πραλίνα σοκολάτας)
3. Σουφλέ σοκολάτας* (σερβίρεται με κρέμα γάλακτος)
4. Κορμός σοκολάτας
5. Μπάλα παγωτού Βανίλιας ή Σοκολάτας
6. Παγωτό κυπελάκι
7. Παγωτό χωνάκι
8. Παγωτό ξυλάκι
9. Γλυκό ημέρας
10. Pizza Sweet (πραλίνα φουντουκιού με μπανάνες)

Αναψυκτικά
€4.00
€3.90
€5.60
€3.50
€1.00
€2.50
€1.50
€1.50
€4.00
€7.80

Ρωτήστε τον σερβιτόρο για το γλυκό ημέρας.

Coca-Cola 330 ml
Coca-Cola Light 330ml
Green Cola 330ml
Sprite 330ml
Fanta πορτοκαλάδα με ανθρακικό 330ml
Fanta πορτοκαλάδα χωρίς ανθρακικό 330ml
Λεμονίτα 330ml
Ice tea πράσινο 330ml
Ice tea λεμόνι 330ml
Ice tea ροδάκινο 330ml
Perrier 330ml
Σόδα 330ml
Νερό 500ml
Νερό 1lt

15% έκπτωση στα μέλη του funmily club.

15% έκπτωση στα μέλη του funmily club.

* Το σουφλέ σοκολάτας είναι κατεψυγμένο

€2.70
€2.70
€2.70
€2.70
€2.70
€2.70
€2.70
€3.60
€3.60
€3.60
€3.60
€2.70
€0,50
€1,00

Χυμοί
Πορτοκάλι φυσικός
Ανάμικτος φυσικός εποχής
Smoothies με φυσικά φρούτα 6 γεύσεων
Χυμός classic 250ml
Χυμός ανάμικτος 250ml
Παιδικός χυμός

€4.50
€5.50
€5.50
€3.10
€3.10
€1.90

Ποτά & Cocktail

Μπύρες

Draft Alpha μικρό ποτήρι
Draft Alpha μεγάλο ποτήρι
Amstel Free (χωρίς αλκοόλ)

€3.50
€5.00
€3.50

Κρασιά
Λευκό χύμα (κανάτα)
Κόκκινο χύμα (κανάτα)
Ποτήρι λευκό κρασί
Ποτήρι κόκκινο κρασί

€7.50
€8.50
€3.00
€3.50

Οινοπνευματώδη
Ουίσκι
Ουίσκι special
Τζιν
Βότκα
Τεκίλα
Ρούμι
Καμπάρι
Μπακάρντι
Μαρτίνι
Fruit Punch
Fruit Punch (χωρίς αλκοόλ)
Μεταξά 3*
Μεταξά 5*
Μεταξά 7*
Ούζο καραφάκι 200ml
Ούζο καραφάκι 200ml με μεζέ
Τσίπουρο ποτήρι

€7.00
€8.50
€7.00
€7.00
€7.00
€7.00
€7.00
€7.00
€7.00
€8.50
€5.50
€5.50
€6.00
€9.00
€5.00
€7.00
€2.70

Cocktail

15% έκπτωση στα μέλη του funmily club.

Μαργαρίτα frozen (λεμόνι, φράουλα)
Daiquiri (λεμόνι, φράουλα)
Mojito
Σέικερ
Καρπούζι
Funmily Cocktail
Cocktails διάφορα

€8.50
€8.50
€8.50
€20.00
€8.50
€8.50
€8.50

Όροι Λειτουργίας Funmily

ΖΗΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΜΟΝΗ ΣΑΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟ ΣΑΣ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ FUNMILY.
Η ΟΛΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΤΩΝ ΔΙΚΩΝ ΣΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ!
• Ο εσωτερικός και εξωτερικός χώρος του FUNMILY παρακολουθείται από κλειστό
κύκλωμα παρακολούθησης, με στόχο την απόλυτη ασφάλεια των παιδιών μας.
Η χρήση στοιχείων επιτρέπεται μόνο με εισαγγελική παρέμβαση.

H ασφάλεια των παιδιών που εισέρχονται στο χώρο του FUNMILY είναι η
βασικότερη μέριμνα της διεύθυνσης. Για τον λόγο αυτό, εκτός από τα δεδομένα για
εμάς, καθαριότητα, πιστοποίηση οργάνων παιδικής χαράς από τους αντίστοιχους
φορείς, τακτικός έλεγχος και service, επάρκεια προσωπικού για τον έλεγχο των
παιδιών μας, έλεγχος και επιτήρηση από την ίδια την διεύθυνση, security κατά την
είσοδο και έξοδο του καταστήματος, αυτό που μας είναι πλέον απαραίτητο είναι η
δική σας συνεργασία!
Χωρίς την δική σας συνεισφορά το δικό μας έργο δεν μπορεί να επιτευχθεί.
Για τον λόγο αυτό παραθέτουμε διαδικασίες και όρους λειτουργίας του
FUNMILY που μπορεί να βοηθήσει εσάς να περάσετε ακόμα πιο χαλαρά στο χώρο
μας. Συγκεκριμένα:
• Παιδότοπος θεωρείται ο ισόγειος εσωτερικός χώρος και η υπαίθρια παιδική
χαρά, όπου το Funmily διαθέτει προσωπικό υπεύθυνο για την απασχόληση και
υψηλή επιστασία των παιδιών. Ο υπόλοιπος χώρος του καταστήματος, καφέ/snack
bar, δεν είναι παιδότοπος. Οι γονείς/συνοδοί των παιδιών πρέπει να συνεργαστούν
για την ομαλή λειτουργία του χώρου και την “ηρεμία” των υπολοίπων θαμώνων.
• Οι γονείς έχουν την απόλυτη ευθύνη για την σωματική ακεραιότητα των
παιδιών τους είτε αυτά κινούνται στους χώρους του παιδοτόπου/παιδικής χαράς
είτε κινούνται στους χώρους του καφέ/snack bar.
• Ο ρόλος του security κατά την είσοδο και έξοδο από τον χώρο του FUNMILY
είναι η διασφάλιση της παραμονής των παιδιών μας στο χώρο,
- έλεγχος των εισερχομένων στον χώρο και η ταυτοποίηση παιδιών - συνοδών.
Για τους λόγους αυτούς ο security είναι υποχρεωμένος να ανακοινώνει την
είσοδο και τον λόγο επίσκεψης όλων όσων εισέρχονται στο χώρο, στην 		
διεύθυνση του καταστήματος
- σηματοδοτεί τα παιδιά με αριθμημένα βραχιολάκια και να δίνει στους συνοδούς
τις αντίστοιχες αριθμημένες κάρτες.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Αυτές οι κάρτες και τα βραχιολάκια δεν πρέπει να χαθούν ή να
δοθούν σε κάποιον άγνωστο. Με αυτήν την κάρτα ο συνοδός ταυτοποιείται με το
παιδάκι και μπορεί να εξέλθει από τον χώρο. Σε περίπτωση που δεν έχει στην
κατοχή του την κάρτα ή το βραχιολάκι, τότε η διεύθυνση έχει το δικαίωμα να 		
ζητήσει στοιχεία ταυτότητας του συνοδού, ταυτοποίηση παιδιού συνοδού από
κάποιον οικείο που παρευρίσκεται στον χώρο, ακόμα και να καλέσει την 		
αστυνομία και να αναλάβει τα καθήκοντά της.
- επέμβει / απομακρύνει άτομα τα οποία δυσχεραίνουν τα μέτρα ασφαλείας του 		
χώρου, πάντα μετά από εντολή της διεύθυνσης του καταστήματος.

• Απαγορεύεται η χρήση φωτογραφικών μηχανών/ video. Σε περίπτωση που θέλετε
να αποθανατίσετε το δικό σας και μόνο παιδί, μας ενημερώνετε, έτσι ώστε να
επιβλέψουμε την φωτογράφιση / βίντεο κάλυψη.
• Όλα τα παιδάκια που εισέρχονται στο χώρο από 18 μηνών έως και δέκα ετών
υποχρεούνται σε είσοδο 8 ευρώ. (ανεξαρτήτως των ωρών που καταναλώνουν
στους παιδικούς χώρους)
• Παιδάκια τα οποία δεν φορούν βραχιολάκια εισόδου μπορούν να παραβρίσκονται
στους παιδικούς χώρους μόνο με συνοδεία γονέων ή κατόπιν ενημέρωσης του
υπευθύνου του παιδότοπου.
• Παιδάκια έως και δύο ετών πρέπει να συνοδεύονται στους χώρους του
παιδότοπου. Το FUNMILY διαθέτει προσωπικό για όλα τα παιδάκια. Δεν είναι δυνατή
η φύλαξη ενός μεμονωμένου παιδιού, εκτός κι αν έχει ενημερωθεί η διεύθυνση μία
μέρα πριν για την διάθεση αποκλειστικής κοπέλας, με επιπλέον χρέωση 10 ευρώ/
ώρα.
• Απαγορεύεται η φύλαξη παιδιών στο χώρο του FUNMILY χωρίς συνοδεία.
• Σε περίπτωση εκδήλωσης, όπου παρατηρείται η μη συνοδεία όλων των παιδιών
από γονείς, συνοδός ορίζεται ο διοργανωτής της εκδήλωσης (συγκεκριμένα οι
γονείς που διοργανώνουν την εκδήλωση).
• Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποιο παιδάκι ιδιαίτερα επιθετικό, θα ζητηθεί η
άμεση επιτήρησή του από τους γονείς/συνοδούς. Εάν συνεχιστεί η επιθετικότητα θα
ζητηθεί να απομακρυνθεί από τους χώρους του παιδότοπου.
• Τα μέλη του FUNMILY υποχρεούνται στην επίδειξη της κάρτας μέλους κατά την
είσοδο και πριν από την παραγγελίας τους.
• Τα παιδάκια απαγορεύεται να κυκλοφορούν στους χώρους του FUNMILY χωρίς
παπούτσια, εκτός από τον εσωτερικό - παιδικό μας χώρο.
• Στο FUNMILY υπάρχει προσωπικό που ασχολείται μόνο με την καθαριότητα του
καταστήματος.
Η διεύθυνση του FUNMILY είναι πάντα παρούσα για την διαφύλαξη της ομαλής και
ευχάριστης παραμονής σας στον χώρο μας. Δίνουμε καθημερινά το παρόν μας, με
πολύ όρεξη και δημιουργικότητα. Είμαστε εδώ και σας ζητούμε τα δικά σας σχόλια,
παρατηρήσεις, προτάσεις.

Στόχος μας: να γίνουμε πρότυπο χώρου οικογενειακής ψυχαγωγίας.
Ευχαριστούμε θερμά για την συνεχόμενη υποστήριξή σας.
Στην διάθεσή σας.
Μαρία Σιμιτσή

Tέτοια κάρτα προνομίων,

πρέπει να είσαι γάτος για να την φτιάξεις!

Funmily Club Card

Η Funmily Club Card είναι η μόνη κάρτα μέλους που θα βρείτε σε παιδότοπο, που είναι
οικογενειακή κι όχι απλά ονομαστική. Αυτό σημαίνει ότι δεν “βγαίνει” στο όνομα του
παιδιού σας, αλλά στο όνομα της οικογένειάς σας (δεν μεταφέρεται σε άλλη οικογένεια,
γιαγιά, θεία... κλπ) και συμπεριλαμβάνει όσα παιδιά έχετε αλλά κι εσάς τους ίδιους!
Τα προνόμια της Funmily Club Card, έχουμε προσπαθήσει να τα εστιάσουμε σε 3
βασικούς άξονες, που θεωρούμε πολύ σημαντικούς .
• καθημερινή κοινωνικοποίηση των παιδιών μας
• δημιουργική απασχόληση των παιδιών μας
• χαλάρωση & διασκέδαση των γονέων
Τι σας προσφέρει η Funmily Club Card:
• Δωρεάν είσοδο (€8/παιδάκι) για όλα τα παιδάκια της οικογένειας, για όλες τις
ημέρες και ώρες λειτουργίας του Funmily
• 15% έκπτωση στον τιμοκατάλογο (εκτός των οικογενειακών μενού)
• Καθημερινές δραστηριότητες για τα παιδάκια (πυλό, ζωγραφική - κατασκευές,
κολάζ, κατασκευές κοσμημάτων, κατασκευές γλυκών, μεταμόρφωση ρούχων...).
ΓΙΑ ΝΑ ΙΣΧΥΣΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ FUNMILY CLUB CARD, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΝ
ΕΠΙΔΕΙΚΝΥΕΤΕ ΣΤΟΝ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟ ΣΑΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

Εξάμηνη προσφορά
€150 η οικογένεια
www.funmily.gr

Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται ο δημοτικός φόρος
και Φ.Π.Α.
Αγορονομικός υπέυθυνος: Παπασπύρου Γιώργος

