
Ορεκτικά
Πατάτες τηγανιτές 3,90€ 
φρέσκιες εννοείται 
με σως μουστάρδας ή με  4,40€
φέτα τριμμένη ή κεφαλοτύρι 
Αυγά του Πασάκα μας 6,50€ 
με πατάτες & χοιρινό παστό ή σουτζούκι   
Αιγιώτικα Kαγιανά με αυγά 6,50€
Τυροπιτάρι Ευβοίας** 5,50€ 
με μέλι και μαύρο σουσάμι  
Παστουρμαδόπιτα Ευβοίας** 5,50€
Ψητές ντομάτες & πιπεριές   4,40€ 
με λαδάκι και μαϊντανό
Φλογέρες τηγανιτές** 4,50€
Τηγανιτά κολοκυθάκια 4.50€ 
με σως γιαουρτιού
Μανιτάρια στο πήλινο 4.90€ 
με κεφαλοτύρι και κόκκινη σάλτσα
Λαχματζούν  5,50€ 
με μοσχαρίσιο κιμά ψημένο στην πέτρα 
Σφέλα Μεσσηνίας (το τυρί της φωτιάς) 4,50€ 
σερβίρεται με σπιτική μαρμελάδα εποχής
Φέτα με λαδάκι και ρίγανη   3,90€
Χαλούμι με καροτάκι και βαλσάμικο 4,90€
Σαγανάκι με λεμονάκι 3,50€
Εσμέ  3,50€ 
ντομάτα, κρεμμυδάκι, μαϊντανό και γιαουρτάκι
Πιτούλες καλαμποκιού 0,70€

*Όλες οι αλοιφές είναι χειροποίητες από τα χεράκια της κυρίας Δήμητρας     

**Κατεψυγμένο προϊόν οικοτεχνίας

Σαλάτες 
Λωξάνδρα  6,80€

σπανάκι, ρόκα, μαλακό Άνδρου με μαστίχα, 
κολοκυθόσπορο, παστέλι και φρούτο εποχής
Λότζα  6,80€

λόλα, πράσινη και μωβ, πορτοκάλι, κρουτόν, 
ψητό χαλούμι, σως μουστάρδας 
Μπαξέ  6,80€

ψιλοκομμένα λαχανικά, ντομάτα,  
λάχανο, καρότο, πολύχρωμες  
πιπεριές, σως βινεγκρέτ, κατίκι   
Υπαίθρου (χωριάτικη)  6,80€

ντομάτα, αγγούρι, κρεμμύδι,  
πιπεριά, παξιμάδι, ελιές, φέτα  
Παξιμάδι χαρουπιού  6,80€

με ντομάτα, φέτα τριμμένη,  
μαϊντανό, ελιές, ρίγανη   

Ταμπουλέ 5,40€

με πλιγούρι, ντομάτα & μαϊντανό

Λάχανο - Καρότο         4,90€
(στην εποχή του)  
Μαρούλι - Κρεμμυδάκι 4,90€
(στην εποχή του) 

Ταξιδεύοντας την παράδοση στο 
τώρα δημιουργήσαμε το 2016 στην 
καρδιά της Ηλιούπολης την Λότζα 
ένα από τα μοναδικά 
Ζυθοψητοπωλεία της σημερινής 
Αθήνας με παραδοσιακές Γεύσεις 
όλες περασμένες σε χειροποίητο 
καλαμάκι! Kαλη΄απόλαυση!

Η Λότζα ήταν ο χώρος έξω 
από την κουζίνα κάθε χωριού, 

όπου οι γυναίκες της κάθε 
οικογένειας μαγείρευαν τα 

καλούδια του κάθε γεύματος. 
Λέγεται και ξελότζα και χαμοκέλα.

Οι μερίδες μας 
Κεμπάπ στην βέργα 8,60€
3 βέργες, πίτα ψημένη, ντομάτα, τζατζίκι, κρεμμυδάκι
Καλαμάκια χοιρινό 8,60€  
3 τμχ, πίτα ψημένη, πατάτες, ντομάτα, τζατζίκι, κρεμμυδάκι
Κοτόπουλο καλαμάκια 8,60€  
μπούτι ή στήθος, 3 τμχ, πίτα ψημένη, πατάτες, ντομάτα, σως, κρεμμυδάκι
Kαλαμάκια μοσχάρι/αρνί   11,60€ 
3 τμχ, πίτα ψημένη, πατάτες, ντομάτα, τζατζίκι, κρεμμυδάκι
Συκώτι στην βέργα 11,60€ 
3 βέργες, ντομάτα, πατάτες, κρεμμυδάκι, κομμένη  πίτα
Μπιφτεκάκια μοσχαρίσια  8,90€ 
με φρεσκοκομμένες πατάτες και σως μουστάρδας
Μπιφτεκάκια κοτόπουλο 8,90€ 
με φρεσκοκομμένες πατάτες και σως γιαουρτιού
Πρόβατο φιλέτο μπριζολάκια 9,90€  
με φρεσκοκομμένες πατάτες και κρεμμυδάκι
Προβατίνα παϊδάκια 9,90€  
με φρεσκοκομμένες πατάτες και κρεμμυδάκι
Χοιρινό φιλέτο μπριζολάκια 9,90€  
με φρεσκοκομμένες πατάτες και κρεμμυδάκι

Κασερλί  κεμπάπ
με φρεσκοκομμένες πατάτες, ντομάτα, κρεμμύδι, πιτούλα 8,90€

Γιαουρτλού
3τμχ, πίτα ψημένη, γιαούρτι & κόκκινη σαλτσούλα 
Kεμπάπ  8,60€ 
Kαλαμάκια μοσχάρι/αρνί 11,60€
Kαλαμάκια χοιρινό 8,60€ 
Kαλαμάκια κοτόπουλο 8,60€ 
μπούτι ή στήθος

Χιουνκιάρ μπεγιερντί
3τμχ, πίτα ψημένη  πουρές μελιτζάνας, κόκκινη σαλτσούλα
Kαλαμάκια μοσχάρι/αρνί 11,90€
Kαλαμάκια χοιρινά 8,90€
Kαλαμάκια κοτόπουλο 8,90€ 
μπούτι ή στήθος 

Αλoιφές
Τζατζίκι   4,20€ 
Τυροκαυτερή 4,20€
Πουρές Μελιτζάνας 4,90€ 
ψημμένης στα κάρβουνα και κρέμα γάλακτος 
Mελιτζανοσαλάτα* καπνιστή 4,40€
Σως μουστάρδας* με κάρυ    3,90€
Σως γιαουρτιού*  2,90€
με άνιθο & ελάχιστο σκορδάκι
Σαλτσούλα πολίτικη κοκκινιστή* 2,90€

Ότι θες σε καλαμάκι...
Κοκορετσάκι στην βέργα    5,50€
Μοσχαράκι κιλότο 3,50€
Συκωτάκι  3,50€ 
στην σούβλα μοσχαρίσιο με γλυκάδια 
Αρνί   3,50€
Πρόβατο  3,50€
Κεμπάπ στην βέργα πλασμένο με στοργή  2,30€
Χοιρινό  2,30€
Κοτόπουλο 2,30€ 
μπούτι ή στήθος, είναι θέμα γεύσης     
Λουκάνικο ριγανάτο Τρικάλων    2,20€
Σουτζούκι 2,70€
Πιτούλα Καλαμποκιού  0,70€



**Κατεψυγμένο προϊόν οικοτεχνίας

Μερίδα κεφτεδάκια** από μπιζέλι και ρύζι  8,90€
Σερβίρεται με σαλάτα μπαξέ. Χωρίς γλουτένη, χωρίς σόγια.

Τυλιχτό με κεφτεδάκι** από μπιζέλι 3,90€
Καλαμάκι χορτοφάγων  6,90€
(Μανιτάρια, ντοματίνια, χρωματιστές πιπεριές, μελιτζάνα, κολοκύθι).  
Σερβίρεται με χαλούμι  & καροτάκι με σκόρδο

Vegeterian menu

Τυλιχτά
Τυλίγουμε τα  χειροποίητα καλαμάκια μας 
κρατώντας την παράδοση βάζοντας ντομάτα, 
κρεμμύδι & την σάλτσα της  αρεσκείας σας.

Κεμπάπ στην βέργα  3,50€
Χοιρινό  3,50€
Κοτόπουλο μπούτι ή στήθος  3,50€
Λουκάνικο ριγανάτο Τρικάλων  3,50€
Mοσχάρι/Αρνί/Πρόβατο 4,90€

Μιά απ’ όλα 
19,90€

2 βέργες κεμπάπ, στήθος κοτόπουλο, 
μπούτι κοτόπουλο, χοιρινό, λουκάνικο, 
τηγανιτές πατάτες, ντομάτα,κρεμμυδάκι, 

τζατζίκι, σως μουστάρδα & 2 πίτες

 για 2 άτομα

Όλα για όλα

38,90€
4 βέργες κεμπάπ, 2 στήθος κοτόπουλο,  

2 μπούτι κοτόπουλο, 2 χοιρινά, 2 λουκάνικα,  
τηγανιτές πατάτες, ντομάτες κρεμμυδάκι 

τζατζίκι, σως μουστάρδα  & 4 πίτες

 για 4 άτομα

Ποικιλίες

Παρακαλούμε ενημερώστε το προσωπικό της επιχείρησης για τυχόν αλλεργίες ή 

δυσανεξίες που μπορεί να έχετε, το μενού μας είναι πιθανό να περιέχει ίχνη από 

αλλεργιογόνες ουσίες οι οποίες μπορεί να σας προκαλέσουν αλλεργία ή δυσανεξία.  

Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α. και μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

Αγορανομικός Υπεύθυνος: Γεωργόπουλος Νικόλαος

ΛΟΤΖΑ “Tο καλαμάκι σπίτι του”
#oloilotza

lotza_ilioupoliwww.lotza.gr

Γλυκά (ότι βγάζει το εργαστήριό μας) 

Σάμαλι 3,00€
Καρυδόπιτα με σοκολάτα, Σοκολατόπιτα, Ραβανί 4,00€
Καζάν ντι πί,  Ταού κιού κσού, Κιουνεφέ         5,50€

Κρασί Χύμα    200ml/500ml/1lt

Λευκό 3,00€/5,00€/7,00€
Chardonnay Ορεινής Μεσσηνίας και μοσχοφίλερο Μαντινείας
Ροζέ   3,00€/5,00€/7,00€
Grenache rouge Ορεινής Μεσσηνίας
Ημίγλυκο 3,00€/5,00€/7,00€
  Εμφιαλωμένο βιολογικό 750ml
ΙΣΙΔΩΡΑ Λευκό 9,50€
ΒΑΛΕΡΙΑ Ροζέ 9,50€
ΝΑΥΣΙΚΑ Κόκκινο 9,50€

Τσίπουρο - Ούζο 100ml/200ml 2,50€/5,00€
Τσίπουρο Δεκαράκι  200ml 7,00€
Τσίπουρο Παρεάκι   500ml 7,00€

Μπύρες
ΒΑΡΕΛΙ

FIX Hellas 400ml 3,70€
FIX Hellas 1lt  Kανάτα 9,90€

ΦΙΑΛΗ

FIX Hellas 500ml 3,50€
FIX Άνευ (χωρίς αλκοόλ) 500ml 3,50€
Kaiser 500ml 3,50€
Mythos 500ml 3,30€
Βεργίνα 500ml 3,30€
Βεργίνα Weiss 500ml 3,70€
Βεργίνα Red 330ml 3,70€
Canal Dive Pilsner Aπαστερίωτη - Φρέσκια θολή Κορίνθου 1lt. 6,90€

Αναψυκτικά 330ml

ΕΨΑ Πορτοκαλάδα/ΕΨΑ Πορτοκαλάδα Μπλέ/ΕΨΑ Λεμονίτα                        2,50€
ΕΨΑ Γκαζόζα/ΕΨΑ Σόδα
Coca Cola/Light/Zero                                                                             2,50€
Ξινό νερό 250ml                                                                   2,50€
Νερό εμφιαλωμένο                                                                             1,00€

Παγωτά Συσκευασία 250 ml.    2,50€

Βανίλια Μαδαγασκάρης, Σοκολάτα Brownies, Stracciatella, Black cookies cream, 
Biscottino, Kιουνεφέ, Bueno,  Bανίλια stevia, Σοκολάτα stevia, 
Kαϊμάκι βύσσινο, Φιστίκι.

4 YEARS Gold Taste Awards

Όλες μας οι γεύσεις σε μία!


