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Η εηαπεία ALPHA KEBAB δπαζηηπιοποιείηαι ζηον σώπο ηυν κπεαηοζκεςαζμάηυν. Ιδπύθηκε ζπό 

ηον Ξιάπσο Νικόλαο και ηον Μηηπόποςλο Νικόλαο, πος διαθέηοςν πολςεηή πείπα ζηον σώπο υρ 

παπαζκεςαζηέρ κπεαηοζκεςαζμάηυν. 

 

Σηελεσώθηκε γπήγοπα από έμπειπο, παπαδοζιακό και άπηια καηαπηιζμένο πποζυπικό, με 

ηεσνογνυζία ζηο σώπο ηυν κπεαηοζκεςαζμάηυν. 

 

Η ALPHA KEBAB, με ηα ποιοηικά ηηρ πποφόνηα, ηην ηιμολογιακή πολιηική και ηο έμπειπο 

ανπθπώπινο δςναμικό ηηρ, έσει μέσπι ζήμεπα μόνο επιηςσείρ ζςνεπγαζίερ να επιδείξει. 

 

Σήμεπα η εηαιπία καηέσει ένα ζημανηικό κομμάηι ηηρ ελληνικήρ αγοπάρ με αξιόλογα πποφόνηα 

ςτηλού επιπέδος. Η εηαιπία μαρ ανέπηςξε και εθαπμόζει ζύζηημα διασείπιζηρ ποιόηηηαρ με ISO 

22000 
 

ALPHA KEBAB 
  

  

 

Αριθμός Προζθοράς 

 
Κύπιοι, 

Καηόπιν επιθςμίαρ ζαρ μποπούμε να ζαρ πποζθέποςμε ηα 

παπακάηω κπεαηοζκεςάζμαηα πποζθέπονηαρ ηιρ καλύηεπερ 

δςναηέρ ηιμέρ και ηος καλύηεπος σπόνος παπάδοζηρ 
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KEBAB ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΝΧΠΟ & 
ΚΑΣΕΦΤΓΜΕΝΟ 
Σο KEBAB είναι άριζηης 
ποιόηηηας, καηαζκεσαζμένο 
από άριζηες πρώηες ύλες. 
Σέλος η μεηαθορά ηοσ γίνεηαι 
ζε ταρηοκιβώηια ηης 5KGR με 
διαζηάζεις ...... 
ΤΣΑΣΙΚΑ: Κρέας πρόβειο 
κρέας βόϊο, λίπος μόζτοσ, 
αλάηι, κρεμμύδι, θρσγανιά, 
μπαταρικά 
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ΜΠΙΦΣΕΚΙ 
ΜΟΥΑΡΙΙΟ  ΚΑΣΕΦΤΓΜΕΝΟ 
Tο Burger, είναι αρίζηης 
ποιόηηηας καηαζκεσαζμένο 
από αρίζηης ποιόηηηας 
πρώηες ύλες. 
Η μεηαθορά ηοσ γίνεηαι ζε 
ταρηοκιβώηια ηης 5KGR με 
διαζηάζεις ...... 
ΤΣΑΣΙΚΑ: Κρέας βόϊο, λίπος 
μόζτοσ, αλάηι, ρίγανη, 
μπαταρικά, θρσγανιά 

Σιμή 
 

 

    

 

 

MΠΙΦΣΕΚΙ ΜΙΥ 
ΚΑΣΕΦΤΓΜΕΝΟ 
Σο μπιθηέκι είναι άριζηης 
ποιόηηηας, καηαζκεσαζμένο 
από άριζηες πρώηες ύλες. 
Σέλος η μεηαθορά ηοσ γίνεηαι 
ζε ταρηοκιβώηια ηης SKGR με 
διαζηάζεις ...... 
ΤΣΑΣΙΚΑ: Κρέας βόϊο, κρέας 
τοιρινό, λίπος μόζτοσ, αλάηι, 
ρίγανη, θρσγανιά, κρεμμύδι, 
μπαταρικά 

Σιμή 
 
 

 

 

 

 

 

KEBAB ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΟ 
ΚΑΣΕΦΤΓΜΕΝΟ 
Σο KEBAB είναι άριζηης 
ποιόηηηας, καηαζκεσαζμένο 
από άριζηες πρώηες ύλες. 
Σέλος η μεηαθορά ηοσ γίνεηαι 
ζε ταρηοκιβώηια ηης 5KGR με 
διαζηάζεις ...... 
ΤΣΑΣΙΚΑ: Κρέας πρόβειο 
κρέας βόϊο, λίπος μόζτοσ, 
αλάηι, κρεμμύδι, θρσγανιά, 
μπαταρικά 

Σιμή 
 
 

 

 

   



  

ΕΤΥΑΡΙΣΟΤΜΕ ΠΟΛΤ 
  

 

  

 
ALPHA KEBAB 
 
Η εηαιπεία ALPHA KEBAB , δημιοςπγήθηκε ηο 
2015 και με εςθύνη ζηο ηπόθιμο, 
δπαζηηπιοποιούνηαι ζηην επεξεπγαζία και 
ηςποποίηζη ηποθίμων., 

 

 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
 
Πςθοδώπος 6, Αθήνα - 10441 
(+30) 210 5248236 
info@alphakebab.gr 
www.alphakebab.gr 

   

 
Σα πποϊόνηα μοπθοποιούνηαι καη' επιθςμία ηος πελάηη. 

Σα σαποκιβώηια είναι 5 kg ανά είδορ και η παλέηα 80 κιβώηια επί 5 kg. 

   

 


