
Salades
Σαλάτες

Salade grecque� 13€
Tomate, concombre, feta, 
oignon rouge, olives, origan
Χωριάτικη
Ντοµάτα, αγγούρι, φέτα, κόκκινο 
κρεµµύδι, ελιές, ρίγανη

Salade Méssenie� 13€
Salade verte, figues séchées, feta, 
amandes fumées, caviar
de betterave, velours de grenade
Μεσσηνιακή
Πράσινη σαλάτα, αποξηραμένα 
σύκα, φέτα, αμύγδαλα καπνιστά, 
παντζαροσαλάτα, χυμός ροδιού

Desserts
Επιδόρπια

Yaourt grec au miel 5€
Ελληνικό γιαούρτι με μέλι

Yaourt grec au miel et aux noix 6€
Ελληνικό γιαούρτι με μέλι και καρύδια

Yaourt grec au miel 6€ 
et aux figues séchées 
Ελληνικό γιαούρτι με μέλι και 
αποξηραμένα σύκα
 
Gâteau à l’orange 5€
Accompagné d’une crème montée 
au yaourt grec et à la fleur d’oranger
Πορτοκαλόπιτα
συνοδευόμενη με κρέµα ελληνικού 
γιαουρτιού και άνθη πορτοκαλιού

Sandwichs Yorgyros
Τυλιχτές�Πίτες

Pita viande 13€
Poulet mariné, tzatziki, 
pousses d’épinards, feta, concombre,  
oignon rouge, aneth
Μαριναρισµένο κοτόπουλο, τζατζίκι, 
σπανάκι, φέτα, αγγούρι, κόκκινο 
κρεµµύδι, άνηθος

Pita végétarienne champignons 14€
Champignons pleurotes, 
tzatziki, cresson, feta,  
concombre, herbes fraîches 
Μανιτάρια πλευρώτους, 
τζατζίκι, κάρδαµο, φέτα, αγγούρι,
φρέσκα αρωµατικά

Pita végétarienne 12€ 
caviar d’aubergine
Caviar d’aubergine, tomate, 
concombre, feta, oignon rouge
Μελιτζανοσαλάτα, ντοµάτα, αγγούρι, 
φέτα, κόκκινο κρεµµύδι

Pita grillée 9€
Feta, fromage 
kefalograviera, épinard 
Πίτα ψητή με φέτα,  
κεφαλογραβιέρα, σπανάκι 

Feuilletés traditionnels
Παραδοσιακές�πίτες

Tiropita 6€
Τυρόπιτα�

Spanakopita 6€
Σπανακόπιτα�

Manger Τα�φαγητά

Prix nets TTC - TVA 5,5%, 10% et 20% - Paiement espèces ou CB  
Cuisine faite maison. Liste allergènes au comptoir.  
Yorgaki - 45 rue des Martyrs - www.yorgaki.fr - @yorgakicafe



Boire Τα�ποτά

Cafés glacés grecs
Σπέσιαλ�παγωμένοι�καφέδες

Freddo cappuccino 5€
Φρέντο καπουτσίνο 

Freddo espresso 4€
Φρέντο εσπρέσσο 
 
Frappé 4€
Φραπέ

Cafés chauds grecs
Σπέσιαλ�ζεστοί�καφέδες 

Café grec briki petit 3€
Ελληνικός µονός 
avec ou sans eau de rose  
με ή χωρίς ροδόνερο 
avec ou sans fleur d’oranger 
με ή χωρίς ανθόνερο πορτοκαλιού

Café grec briki moyen 5€
Ελληνικός διπλός
avec ou sans eau de rose  
με ή χωρίς ροδόνερο 
avec ou sans fleur d’oranger 
με ή χωρίς ανθόνερο πορτοκαλιού 

Cafés, chocolats classiques
Κλασικοί�καφέδες,�σοκολάτες

Expresso 2,5€
Εσπρέσσο 
 
Double expresso 3€
Διπλός εσπρέσσο

Allongé 3€
Αλονζέ

Cappuccino 4€
Καπουτσίνο

Latte 4€
Λάττε

Chocolat chaud / glacé 4€
Σοκολάτα ζεστή / κρύα

Boissons fraîches, 
thés, jus frais�
Κρύα�αναψυκτικά,�τσάι,�φυσικοί�χυμοί

Soda grec Epsa 3€ 
À l’orange 
Πορτοκαλάδα  �
Au citron 
λεμονίτα 

Thé glacé grec Epsa 3€ 
Pêche 
Τσάι ροδάκινο 
Citron 
Τσάι λεμόνι  

Thé glacé maison 5€
Σπιτικό παγωµένο τσάι 

Infusion des montagnes grecques 5€
Ελληνικό τσάι του βουνού

Jus d’orange frais 5,5€ 
Φυσικός χυμός πορτοκάλι

Jus de citron frais 5,5€ 
Φυσικός χυμός λεμόνι

Bières, Vins
Μπύρες,�Κρασιά

Bière Mythos ou Fix 4€ 
Μπύρα Μύθος ή Φίξ

Verre de retsina 6€ 
Ρετσίνα (ποτήρι)

Verre de vin rouge grec 6€ 
Ελληνικό κόκκινο κρασί (ποτήρι)
 
Verre de vin blanc grec 6€ 
Ελληνικό λευκό κρασί (ποτήρι)


