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ασχολούνται σχεδόν αποκλειστικά με το κρέας, όπως οβελιστήρια, ψησταριές, ταβέρνες, grill houses κ.λπ.
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περισσότερα για να να μπορέσουν τα εστιατόρια να
βγουν από το τούνελ της αβεβαιότητας και να επιβιώσουν μέχρι την επόμενη μέρα. Όσο η υγειονομική κρίση συνεχίζεται, τόσο θα παρατείνεται και
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