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πριακά λουκάνικα, σεφταλιές, κοτόπουλο 
σε κοµµάτια, φτερούγες, µπούτια, στήθος 
και ότι άλλο µπορεί κανείς να χρειαστεί 
για να κάνει το καλύτερο µπάρµπεκιου. 
Εκλεκτά κρέατα και µοναδικά µαριναρί-
σµατα κάνουν τα σουβλάκια των αδελφών 
Αλεπίδη ανάρπαστα κι όποιος δοκιµάσει 
µια φορά επιστρέφει για να ξαναπροµη-
θευτεί όλα όσα χρειάζεται για ένα ελληνι-
κό παραδοσιακό τραπέζι.

Αλλά δεν είναι µόνο τα εκλεκτά σουβλάκια. 
Όποιος επισκεφτεί το κατάστηµα στο Μά-
ρικβιλ θα µείνει µε ανοιχτό το στόµα από 
την ποικιλία ποιοτικών ελληνικών προϊό-
ντων. Και τι δεν διαθέτουν τα SOUVLAKI 
BOYS. Από κρητικά παξιµάδια και εξαι-
ρετικά λάδια από διάφορες περιοχές της 
Ελλάδας, µέχρι ελληνικά αναψυκτικά (το 
κατάστηµα διαθέτει όλη τη σειρά από τα 
περίφηµα αναψυκτικά ΛΟΥΞ για χονδρι-
κή πώληση), πίτες, τυρόπιτες, σπανακόπι-
τες, βότανα, ελληνικά ζυµαρικά και µάλι-
στα κάποια πολύ εκλεκτά τοπικά προϊόντα 
από τα νησιά µας, τυριά, χαλούµι και φέτα, 
καφέδες, γλυκά του κουταλιού, αλάτι Κάλ-
λας, αµέτρητα προϊόντα, όλα διαλεγµένα 
ένα προς ένα για να ικανοποιήσουν και το 
πιο απαιτητικός γούστο. 

Τα δυο ελληνόπουλα είναι πρόθυµα να 
εξυπηρετήσουν και να εξηγήσουν στους 
πελάτες την προέλευση των προϊόντων 

και θα κάνουν ότι είναι δυνατόν για να  
φύγετε ευχαριστηµένοι µε όλα όσα χρει-
άζεστε για να οργανώσετε το καλύτερο 
µπάρµπεκιου ή ένα τρικούβερτο ελληνικό 
τραπέζι για ένα πάρτι, για µια εκδήλωση, 
για µια γιορτή. 

Η πολυετής πείρα του πατέρα, του Γκρέγκ 
Αλεπίδη, που έχει καταγωγή από την Κα-
βάλα και έφτασε στην Αυστραλία το 1975 
και όσο µπορεί όπως κάθε καλός Έλλη-
νας πατέρας βοηθάει τα παιδιά του, είναι 
εγγύηση για την ποιότητα των κρεατικών 
και όσοι πελάτες έχουν δοκιµάσει τα σου-
βλάκια λένε ότι δύσκολα θα βρει κανείς 
καλύτερη ποιότητα καθώς τα σουβλάκια 
είναι φτιαγµένα από το καλύτερο και ακρι-
βότερο κρέας. Ποτέ δεν γύρισε πελάτης 
στα 20 χρόνια που κάνει αυτή τη δουλειά 
να πει ότι δεν έµεινε ευχαριστηµένος.

Ο Νίκος και ο Άθας Αλεπίδης πάτησαν 
στα χνάρια του πατέρα και τον ξεπέρασαν 
φτιάχνοντας ένα µαγαζί κόσµηµα στο Μά-
ρικβιλ. Άνθρωποι κάθε καταγωγής και όχι 
µόνο Έλληνες, τα ανατολικά προάστεια, το 
Σέντραλ Κόουστ, από κάθε γωνιά του Σίδ-
νεϊ έχουν µάθει για την ποικιλία και την 
ποιότητα και έχουν γίνει φανατικοί πελά-
τες καθώς βρίσκουν όλα όσα χρειάζονται 
για ένα παραδοσιακό ελληνικό τραπέζι 
στα SOUVLAKI BOYS! 




