


Spicy Pineapple Margarita



ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ ΑΠO ΑΤΟΜΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 17 ΕΤΩΝ 
ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΓΟΝΕΙΣ 'Η ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ (Ν.3730/2008 & Π.Δ. 350/2003)

FRIDAYS™ MARGARITAS
FRIDAYS™ CLASSIC MARGARITA  €6,95

Jose Cuervo® Especial Reposado, Triple Sec 
και margarita mix. Σερβίρεται με πάγο ή up 
ή frozen. Επιλογή από lime, φράουλα 
ή μάνγκο.
-Shaker €11,50

-Pitcher €19,95

THE BEST FRIDAYS™ MARGARITA  €6,95

Jose Cuervo® Especial Silver, Orange 
Curaçao, φρέσκος χυμός λεμονιού και 
lime, νέκταρ αγαύης.

SPICY PINEAPPLE MARGARITA €6,95

Jose Cuervo® Especial Silver, Triple Sec, 
homemade jalapen~o-pineapple syrup και 
φρέσκος χυμός lime.

SIGNATURES
EL BURRO  €7,50

Jose Cuervo® Especial Silver, φρέσκος 
χυμός λεμονιού και lime, homemade 
ginger syrup, νέκταρ αγαύης, σόδα.

ENGLISHMAN IN NEW YORK €6,95

Beefeater London Dry Gin, αγγούρι, 
λικέρ πράσινου μήλου, Sprite®, φρέσκος 
χυμός λεμονιού και lime.

CARIBBEAN RUM PUNCH   €6,95

Havana Club An~ejo 3 An~os, μάνγκο, passion 
fruit, φράουλα, φρέσκος χυμός λεμονιού και 
lime, Sprite®, Elemakule Tiki® Bitters.

CON ARTIST €7,50

Absolut Vodka, φράουλα, μάνγκο και 
φρέσκια λεμονάδα.

DRINKS AT TIFFANY’S €6,95

Beefeater London Dry Gin, mango, σιρόπι 
αγγουριού, φρέσκος χυμός λεμονιού και 
lime, δυόσμος.

SEVENTH SENSE €6,95

Jameson® Irish Whiskey, σιρόπι καραμέλας, 
φρέσκος χυμός λεμονιού και σπιτικό 
σιρόπι ginger.

CLASSICS
FRIDAYSTM CLASSIC MOJITO €6,95

Havana Club An~ejo 3 An~os, φύλλα 
δυόσμου, σιρόπι ζάχαρης, φρέσκος χυμός 
λεμονιού και lime, σόδα. 

FRIDAYS™ DAIQUIRI €6,95

Havana Club An~ejo 3 An~os, φρέσκος 
χυμός λεμονιού και lime, χυμός φρούτων, 
με πάγο ή frozen. Eπιλογή από lime, φράουλα, 
μάνγκο και βατόμουρο. 

ZOMBIE  €8,90

Havana Club An~ejo 3 An~os, spiced rum, 
Cachaca, hibiscus syrup, falernum liqueur, 
φρέσκο lime, Bitters, ανανάς, simple 
syrup και passion fruit.

PORN STAR €6,95

Absolut Vanilla, passion fruit, φρέσκος 
χυμός λεμονιού και lime, σιρόπι βανίλια.

PALOMA  €8,00

Jose Cuervo® Tradicional Silver, χυμός 
ροζ grapefruit, φρέσκος χυμός λεμονιού, 
νέκταρ αγαύης, pink grapefruit soda.

LONG ISLAND ICED TEA €6,95

Absolut Vodka, Havana Club An~ejo 3 An~os, 
Beefeater London Dry Gin, Triple Sec, 
φρέσκος χυμός λεμονιού και lime, 
Coca Cola®. 

OLD FASHIONED €7,50

Bourbon, simple syrup και aromatic
bitters.

APEROL SPRITZ  €7,50

Aperol®, Prosecco και σόδα.

Απολαύστε υπεύθυνα





BEERS ON TAP
 300ml 400ml 1.500ml

HEINEKEN  Served Extra Cold €3,50 €4,50 €10,50

ERDINGER* €4,60 €5,60  (500ml) €12,70

BOTTLED BEERS
INTERNATIONAL

HEINEKEN (330ml) Lager 5% Alcohol €4,90

AMSTEL (330ml) Lager 5% Alcohol €4,60

FISCHER (330ml) Pilsener 5% Alcohol €5,00

McFARLAND* (330ml) Red Ale 5,6% Alcohol €5,90

ERDINGER* (330ml) Weiss 5,3% Alcohol €5,50

ERDINGER WEISS DUNKEL (500ml) Dark Weiss 5,6% Alcohol €6,90

SOL (330ml) Lager 4,5% Alcohol €5,90

HEINEKEN 0.0 (330ml) Lager 0% Alcohol Free €4,90

LOCAL/CRAFT

AMSTEL KARGO (330ml) India Pale Ale 5,5% Alcohol €4,90

NYMFI* (500ml) Hoppy Lager 5% Alcohol €4,50

MAMOS (500ml) Pilsner 5% Alcohol €4,80

NISSOS (330ml) Pilsner 5% Alcohol €5,50

NISSOS APOCALYΨI (330ml) Abbey Red 6,5% Alcohol €5,50

TO SHARE
HEINEKEN BUCKET (6 x 330ml) €20,00

Απολαύστε με την παρέα σας 6 φιάλες σε προνομιακή τιμή.

CIDER
MILOKLEFTIS (330ml) Cider 4,5% Alcohol €4,80

STRONGBOW GOLD APPLE (330ml) Cider 4,5% Alcohol €5,00

STRONGBOW RED BERRIES (330ml) Cider 4,5% Alcohol €5,00

Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ 
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ).

Στις τιμές του καταλόγου συμπεριλαμβάνονται ποσοστά σερβιτόρων 13%,Φ.Π.Α. και δημοτικός φόρος.

Αγορανομικός Υπεύθυνος: 

*Όπου διατίθεται

ICE COLD

Απολαύστε υπεύθυνα





WHITE

180ml750ml

ΑΚΑΚΙΕΣ, ΚΥΡ-ΓΙΑΝΝΗ €19,50 €4,80
(Ξινόμαυρο)
ΣΗΜΕΙΟ ΣΤΙΞΗΣ ΜΠΟΥΤΑΡΗ €16,00
(Μοσχοφίλερo, Cabernet Sauvignon)

ROSÉ

RED

PROSECCO D.O.C., VILLA JOLANDA,
ΙΤΑΛΙΑΣ (200ml)  €7,90

MOSCATO D’ASTI-ANGELI, 
ΙΤΑΛΙΑΣ (187ml)  €7,50

SPARKLING WINES

COCA-COLA (REGULAR, ZERO, LIGHT) 400ml €3,40

FANTA (ORANGE, BLUE) 400ml €3,40

SPRITE 400ml €3,40

SCHWEPPES (ORANGEADE, LEMONADE, 
PINK GRAPEFRUIT, SODA WATER) 250ml €3,50

AMITA (Ανανάς, Ροδάκινο, Cranberry, Μήλο) €3,70

ΙΟΛΗ ΑΝΘΡΑΚΟΥΧΟ 330ml  €2,90

PERRIER 330ml €3,80

ΙΟΛΗ 1lt  €1,90

V-8 330ml €3,70

PURE LEAF GREEN TEA JASMINE €3,90

ΣΤΑ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ 400ML ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΝΑΓΕΜΙΣΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΟΥ.

Coca - Cola, Coca - Cola Zero, Coca - Cola Light, Fanta, Sprite and Schweppes are registered trademarks of the Coca - Cola company. All rights reserved.
Όλα τα κρασιά είναι ελληνικής προέλευσης εκτός από το Prosecco D.O.C. και το Moscato D’Asti.

* Όπου διατίθεται

BEYOND THE BAR

180ml750ml

ΚΤΗΜΑ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ €19,50 €5,00
(Αγιωργίτικο)
ΜΠΛΕ ΤΡΑΚΤΕΡ, ΚΥΡ-ΓΙΑΝΝΗ €19,00 €4,50
(Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah)
ΡΑΨΑΝΗ, ΚΤΗΜΑ ΤΣΑΝΤΑΛΗ €15,00
(Ξινόμαυρο, Κρασάτο, Σταυρωτό)
ΑΡΜΟΝΙΑ ΓΗΣ, ΚΤΗΜΑ ΑΒΑΝΤΙΣ €15,50
(Merlot)
ΟΡΕΙΝΟ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ €17,00
(Αγιωργίτικο, Syrah)
ΚΤΗΜΑ ΒΙΒΛΙΑ ΧΩΡΑ  €35,00
(Merlot, Cabernet Sauvignon, Αγιωργίτικο)
MERLOT, ΝΙΚΟΥ ΛΑΖΑΡΙΔΗ €24,00
(Merlot, Grenache Rouge)
PICCOLO MONDO, ΚΤΗΜΑ ΣΕΜΕΛΗ (187ml)  €5,50
(Αγιωργίτικο) - ημίγλυκο

FRIDAYSTM HOMEMADE SANGRIA €13,90 €4,80

ΑΡΜΟΝΙΑ ΓΗΣ, ΚΤΗΜΑ ΑΒΑΝΤΙΣ €15,50 €4,00
(Trebbiano, Μαλαγουζιά)
CHARDONNAY ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ €19,00 €4,80
(Chardonnay)
ΜΠΛΕ ΤΡΑΚΤΕΡ, ΚΥΡ-ΓΙΑΝΝΗ €22,00
(Chardonnay, Viognier, Ασύρτικο)
ΣΑΜΑΡΟΠΕΤΡΑ, ΚΥΡ-ΓΙΑΝΝΗ €29,00
(Sauvignon Blanc)
ΠΑΡΑΓΚΑ, ΚΥΡ-ΓΙΑΝΝΗ €22,00
(Ροδίτης, Μαλαγουζιά)
ΚΤΗΜΑ BIBΛΙΑ ΧΩΡΑ €29,00
(Ασύρτικο, Sauvignon Blanc)
LENGA, ΚΤΗΜΑ ΑΒΑΝΤΙΣ €29,00
(Gewurztraminer)
ΜΑΛΑΓΟΥΖΙΑ, ΚΤΗΜΑ ΑΛΦΑ €29,00
(Μαλαγουζιά)
PICCOLO MONDO, ΚΤΗΜΑ ΣΕΜΕΛΗ (187ml)  €5,50

MOCKTAILS
CUCUMBER COOLER  €4,95
Αγγούρι, φρέσκος χυμός λεμονιού και lime, 
σιρόπι elderflower και saveur, σόδα.
CARIBBEAN MOJITO  €4,95
Φρέσκος ανανάς, φύλλα δυόσμου, caribbean 
syrup, φρέσκος χυμός λεμονιού και lime, σόδα.
STRAWBERRY MULE €4,95
Φράουλα, φρέσκος χυμός λεμονιού και lime, 
homemade ginger syrup, νέκταρ αγαύης και σόδα.

SMOOTHIES & SHAKES
TRIPLE BERRY €4,95
Φράουλα, raspberry, χυμός cranberry, γάλα καρύδας, 
νέκταρ αγαύης και φρέσκος χυμός λεμονιού και lime.
MANGO PASSION €4,95
Μάνγκο και passion fruit, γάλα καρύδας, νέκταρ 
αγαύης, φρέσκος χυμός λεμονιού και lime.
GOLD MEDALIST €4,95
Φράουλα, μπανάνα, ανανάς, γάλα καρύδας και 
γρεναδίνη.
MILKSHAKES €4,95
(βανίλια, σοκολάτα, φράουλα, μπανάνα ή Oreo®)
FRIDAYS™ FROZEN CAPPUCCINO €4,95

FRESH FROM THE BAR
TROPICAL GREEN TEA  €4,20

Πράσινο παγωμένο τσάι με Pure Leaf Green Tea 
Jasmine, φράουλα, passion fruit, μάνγκο, νέκταρ 
αγαύης, φρέσκος χυμός λεμονιού και lime.

GINGER GREEN TEA € 4,20

Πράσινο παγωμένο τσάι με Pure Leaf Green Tea 
Jasmine, homemade ginger syrup, νέκταρ αγαύης, 
φρέσκο χυμό λεμονιού και lime.

FRESH ORANGE JUICE  €4,95

FRESH BLENDED FRUIT JUICE €5,50

FRESH FRIDAYS™ LEMONADE €4,80

Η σπιτική μας λεμονάδα με τριμμένο πάγο 
και σόδα. Επιλογή από lime, φράουλα, 
μάνγκο, ginger ή βιολέτα.

NON-ALCOHOLIC



Chicken and Peppers Tacos

Mac & Cheese



Το σπανάκι, το τυρί Monterey Jack και η Fried Mozzarella είναι κατεψυγμένα με τη μέθοδο IQF για την ασφάλεια διακίνησής τους 
στην εφοδιαστική αλυσίδα, διατηρώντας αναλλοίωτη τη φρεσκάδα τους μέχρι τη στιγμή που θα φτάσουν στο πιάτο σας.

= VegetarianV

ΑΠΟΛΑΎΣΤΕ ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΓΕΎΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΣΗΜΗ 
FRIDAYS™ SIGNATURE GLAZE ΜΕ JACK DANIEL’S®.

CHIPS & GUACAMOLE V   €5,90

Tortilla Chips με φρέσκο guacamole και pico de gallo.

POTATO TWISTERS V   €6,90

Φρέσκες τηγανητές πατάτες σε ροδέλες. 
-  Με Queso Cheese sauce, Sour Cream sauce,       

Monterey Jack και pico de gallo
- Με Truffle Parmesan sauce

MAC & CHEESE  €6,40

Μακαρονάκι Corallini μαγειρεμένο σε λαχταριστή 
κρεμώδη μπεσαμέλ με bacon, Cheddar & Monterey 
Jack, Queso Cheese sauce και Philadelphia. 

STUFFED MUSHROOMS* V   €5,90

Μανιτάρια portobello μαριναρισμένα με κρέμα 
βαλσάμικου και ψημένα στη σχάρα. Γεμισμένα με 
σπιτικό spinach dip και επικαλυμμένα με κρούστα 
παρμεζάνας. Γαρνίρονται με bruschetta mix και 
λάδι βασιλικού.

WINGS

Φτερούγες κοτόπουλου με επιλογή Fridays™ 
Signature Glaze, Garlic Parmesan sauce ή Buffalo 
sauce  και Blue Cheese dressing.
- 8τμχ. €5,90

- 12τμχ.  €7,90

SESAME CHICKEN STRIPS €8,90

Tραγανά πικάντικα φιλετάκια κοτόπουλου με    
Fridays™ Signature Glaze, γαρνίρονται με τριμμένο 
καρότο. Πασπαλίζονται με νιφάδες κόκκινης     
πιπεριάς και καψαλισμένο σουσάμι.

FRIED MOZZARELLA V  

Mozzarella πανέ με ιταλικά μπαχαρικά, συνοδευόμενη 
από Marinara sauce. 
- 4τμχ. €6,20

- 6τμχ. €7,80

CHEDDAR CHEESE NACHOS V  

Τραγανά tortilla chips επικαλυμμένα με Colby και 
jalapen~os. Γαρνίρονται με iceberg, pico de gallo, 
guacamole και sour cream.
- 8τμχ. €6,70

- 12τμχ.  €7,90

CHICKEN AND PEPPERS TACOS €6,50

3 πίτες αλευριού με μαριναρισμένο κοτόπουλο 
σωταρισμένο με κρεμμύδια και πιπεριές, Queso 
Cheese sauce, pico de gallo και φρέσκο Guacamole.

QUESADILLA €6,20

Tortilla από αλεύρι γεμιστή με τυριά Colby και 
Monterey Jack, μπέικον, pico de gallo και caramelized 
onions. Συνοδεύεται με sour cream και salsa. 
- Με κοτόπουλο σχάρας  €7,40

FRIDAYS™ THREE-FOR-ALL €14,90

Επίλεξε 3 από τα παρακάτω: Wings, Buffalo Bites, 
Sesame Chicken Strips, Fried Mozzarella ή 
Stuffed Mushrooms*. Συνοδεύονται από 
Blue Cheese dressing & σέλερυ ή Fridays™ 
Signature Glaze ή Garlic Parmesan sauce ή 
Marinara sauce. 

APPETIZERS

S I G N A T U R E

*Όπου διατίθεται



Quinoa Super Salad

Ginger Green Bowl with Shrimp Skewer



TGI Fridays™ Inc. 1440

BBQ CHICKEN SALAD   €10,90

Στήθος κοτόπουλου σχάρας επικαλυμμένο με 
γλυκοπικάντικη BBQ sauce. Σερβίρεται πάνω 
από ανάμικτη πράσινη σαλάτα***, ντομάτα, πράσινα 
κρεμμυδάκια, κολίανδρο, Colby, Monterey Jack 
& Barbecue Vinaigrette dressing.

LUNCH ΜΕΓΕΘΟΣ €9,60

QUINOA SUPER SALAD  V  €8,90

Θρεπτική σαλάτα με quinoa, ανάμεικτη πράσινη 
σαλάτα, αβοκάντο, καρότο, αγγούρι 
και καλαμπόκι. Γαρνίρεται με τριμμένη παρμεζάνα 
και ginger dressing.
– Με κοτόπουλο €10,90

LIVING WELL FACT: Η quinoa έχει υψηλή 
περιεκτικότητα σε σίδηρο, μαγνήσιο και φώσφορο. 
Δεν περιέχει γλουτένη και χωνεύεται εύκολα.

CAESAR SALAD €8,80

Φύλλα μαρουλιού romaine ανακατεμένα με 
Caesar dressing**, τριμμένη παρμεζάνα και τραγανά 
κρουτόν. Γαρνίρεται με φλοίδες παρμεζάνας.
LUNCH ΜΕΓΕΘΟΣ €7,50

CHICKEN CAESAR SALAD  €10,80

Στήθος κοτόπουλου σχάρας που σερβίρεται 
πάνω σε φύλλα μαρουλιού romaine ανακατεμένα 
με Caesar dressing**, τριμμένη παρμεζάνα και 
τραγανά κρουτόν. Γαρνίρεται με φλοίδες παρμεζάνας.
LUNCH ΜΕΓΕΘΟΣ €9,50

STRAWBERRY FIELDS SALAD  V  €8,90

Δροσερή σαλάτα με κόκκινο και πράσινο 
μαρούλι, παρμεζάνα και γκλασαρισμένα καρύδια. 
Αναμιγνύεται με Balsamic Vinaigrette dressing 
και γαρνίρεται με κομμένες φρέσκες φράουλες 
επικαλυμμένες με balsamic marinade. 
– Με κοτόπουλο €10,90

LIVING WELL FACT: H φράουλα είναι πλούσια σε 
φαινόλες και άλλα αντιοξειδωτικά, αποτελεί άριστη 
πηγή ενυδάτωσης ενώ προσφέρει στον οργανισμό 
περισσότερη βιταμίνη C απ’ ό,τι το πορτοκάλι.

GINGER GREEN BOWL V   €8,70

Ζεστή τρίχρωμη κινόα με μπρόκολο στη σχάρα, αβοκάντο, 
καβουρδισμένα αμύγδαλα, φρέσκια μέντα, μαριναρισμένα ψητά 
τοματίνια, φύλλα γαλλικής σαλάτας, γλυκοπατάτα και Ginger dressing.

PEANUT POWER BOWL V   €7,90

Θρεπτικό bowl με γλυκοπατάτα, αγγούρι, καλαμπόκι, κόκκινο λάχανο, 
ρύζι με μυρωδικά και Peanut Butter Sauce. 

- ΨΗΤΕΣ ΓΑΡΙΔΕΣ* + €3,00

- ΣΟΛΟΜΟΣ ΣΤΗ ΣΧΑΡΑ*    + €4,00

- ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ ΚΡΕΑΣ ΣΤΗ ΣΧΑΡΑ*    + €3,00

- ΨΗΤΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΣΤΗ ΣΧΑΡΑ    + €2,00

Choose your

BOWL

Add your

PROTEIN

BOWLS

SUPERFOOD

Για τις σαλάτες χρησιμοποιείται ελαιόλαδο και ηλιέλαιο.
Les salades sont préparées avec de l'huile d'olive et de l'huile de tournesol.

Die Salate werden mit Olivenöl und Sonnenblumenöl vorbereitet.

*Όπου διατίθεται.

**Η Fridays™ εκδοχή του Caesar dressing περιέχει αντζούγιες, σκόρδο, worcestershire sauce και λεμόνι.

***Ανάμικτη πράσινη σαλάτα: μαρούλι iceberg, μαρούλι romaine, ρόκα, λόλα κόκκινη, αντίδι, ραπανάκι, καρότο και κόκκινο λάχανο.

= VegetarianV



Black Angus Rib-Eye Steak

Tahini Sour Chicken



Το βάρος κάθε κρέατος έχει υπολογιστεί πριν το ψήσιμο με απόκλιση ± 10%.

Τα κρέατα, τα κοτόπουλα και οι τηγανητές πατάτες είναι κατεψυγμένα με τη μέθοδο IQF για την ασφάλεια διακίνησής τους στην 
εφοδιαστική αλυσίδα, διατηρώντας αναλλοίωτη τη φρεσκάδα τους μέχρι τη στιγμή που θα φτάσουν στο πιάτο σας.

***Ανάμικτη πράσινη σαλάτα: μαρούλι iceberg, μαρούλι romaine, ρόκα, λόλα κόκκινη, αντίδι, ραπανάκι, καρότο και κόκκινο λάχανο.

Chef Veggies: Ψητά λαχανικά που επιλέγονται βάσει εποχικότητας για να απολαμβάνετε όλη την φρεσκάδα και τα θρεπτικά τους συστατικά.

BEEF
BLACK ANGUS NEW YORK STRIP* €18,80

Kόντρα μοσχαρίσια 285γρ., κομμένη σε 
στιλ Nέας Yόρκης. Σερβίρεται με chef veggies, 
maison butter και συνοδευτικό** της
επιλογής σας.

Απλό NY Strip 285gr. – €17,80 
στο κατάστημα της Μαρίνας Φλοίσβου.

BLACK ANGUS RIB-EYE STEAK* €19,90

Rib-eye Steak 285γρ. που σερβίρεται με 
chef veggies, maison butter και συνοδευτικό** 
της επιλογής σας.

**ΣΎΝΟΔΕΎΤΙΚΑ: 
Τηγανητές πατάτες, quinoa, σπιτικός πουρές 
πατάτας με Cheddar, ρύζι με μυρωδικά, 
Spanish rice ή mac & cheese.

BUFFALO BURGER FOCACCIA*   €11,90

Δύο μπιφτέκια από ελληνικό βουβαλίσιο κρέας 
της Λίμνης Κερκίνης Σερρών. Σερβίρονται σε 
ψημένη focaccia στη σχάρα και γαρνίρονται 
με pico de gallo, λάδι βασιλικού, ανθότυρο 
και αγγούρι. Συνοδεύονται από τηγανητές 
πατάτες και Sour Cream sauce. 

LIVING WELL FACT: Το βουβαλίσιο κρέας είναι 
πλούσιο σε θρεπτικές αξίες καθώς περιέχει 
πρωτεΐνες, διπλάσιο σίδηρο σε σχέση με το 
μοσχαρίσιο κρέας, φώσφορο και βιταμίνη Α.

CHICKEN

TAHINI SOUR CHICKEN  €11,90

Κοτόπουλο σχάρας μαριναρισμένο σε 
Tahini Sour dressing. Σερβίρεται με quinoa ή 
ανάμικτη πράσινη σαλάτα*** ή ρύζι με μυρωδικά 
με σπιτική σως μουστάρδας με πίκλα 
σιναπόσπορου.

CHICKEN FINGERS €11,50

Φιλετάκια από στήθος κοτόπουλου πανέ με 
τηγανητές πατάτες και σπιτική σως μουστάρδας 
με πίκλα σιναπόσπορου.

PARMESAN CRUSTED CHICKEN €12,90

Σωταρισμένο στήθος κοτόπουλου που 
επικαλύπτεται με Caesar dressing και τραγανή 
κρούστα μίγματος παρμεζάνας. Σερβίρεται 
με σπιτικό πουρέ πατάτας με Cheddar και 
συνοδεύεται από chef veggies.

FRIDAYS™ GLAZED CHICKEN ALFREDO €13,90

Στήθος κοτόπουλου που επικαλύπτεται με τη 
μοναδική Fridays™ Signature Glaze. Σερβίρεται 
πάνω σε fettuccine με μια ελαφριά σως κρέμας 
με παρμεζάνα, bacon, κρεμμύδια, μανιτάρια, 
ντομάτα και λευκό κρασί.
Σερβίρεται και με επιλογή gluten-free pasta.

SEAFOOD

GRILLED SALMON*  €15,90

Φρέσκο φιλέτο σολομού σχάρας. Σερβίρεται 
με επιλογή από quinoa ή ανάμικτη πράσινη 
σαλάτα** ή ρύζι με μυρωδικά. Γαρνίρεται 
με αντίδι και σπιτική σως μουστάρδας 
με πίκλα σιναπόσπορου.
LIVING WELL FACT: Ο σολομός αποτελεί 
τροφή με τεράστια διατροφική αξία. Είναι 
πλούσιο σε Ω-3 λιπαρά οξέα και έχει 
αντιθρομβωτική δράση.
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BLACK ANGUS BEEF:
Tα Black Angus είναι βοοειδή που 
ξεχωρίζουν από το μαύρο τους 

τρίχωμα. Έχουν την καλύτερη μαρμάρωση, δηλαδή 
διάχυση του λίπους στις ίνες που προσδίδει 
τρυφερότητα και εξαιρετική γεύση. Τα steaks μας 
είναι απαλλαγμένα από τεχνητά πρόσθετα και 
συντηρητικά.

Αν και λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, ενδέχεται κάποιο γεύμα να περιέχει ίχνος αλλεργιογόνων ουσιών όπως αυτά περιγράφονται 
στο παράρτημα II του κανονισμού 1169/2011. Κατανοώντας τους κινδύνους γι' αυτούς που έχουν σοβαρές αλλεργίες, το κατάστημα διαθέτει ξεχωριστό 
κατάλογο με τα αλλεργιογόνα συστατικά που υπάρχουν στα προϊοντα μας. Σε περίπτωση που είσαστε αλλεργικοί σε κάποιο συστατικό, παρακαλούμε να 

ζητήσετε να μιλήσετε με τον υπεύθυνο της βάρδιας που μπορεί να σας προσφέρει κάθε σχετική πληροφορία προκειμένου να κάνετε την επιλογή σας.

*Όπου διατίθεται



The Italian Job

Texan Cowboy



BEEF
CHEESEBURGER* €8,90
Burger με τη Secret sauce και λιωμένο τυρί της 
επιλογής σας, Cheddar ή Blue Cheese ή 
καπνιστή Gouda
- Bacon Cheeseburger* €9,50

- Mushroom Bacon Cheeseburger* €9,70

MAC N’ CHEESE BURGER  €10,90
Burger με Cheddar, Barbecue sauce, Spicy Mayo, 
mac n’ cheese με μπέικον, φύλλο γαλλικής 
σαλάτας, ντομάτα, sour cream και chives.

FRIDAYS™ GLAZED BURGER €11,50
Μοσχαρίσιο burger, Fridays™ Signature Glaze, 
onion rings, φύλλο γαλλικής σαλάτας, 
ντομάτα και λιωμένο Cheddar. Συνοδεύεται 
από τη μοναδική Fridays™ Signature Glaze.

THE ITALIAN JOB   €10,90
Μοσχαρίσιο burger, Fried Mozzarella, 
Garlic Parmesan sauce, λιωμένη Mozzarella, 
φέτες Pepperoni, Spicy Pizza sauce και Sour 
Cream sauce σε ψωμί brioche.

TRUFFLE PARMESAN BURGER   €10,90
Μοσχαρίσιο burger, καπνιστό τυρί Gouda, 
mushrooms ragout, Truffle Parmesan sauce, 
ρόκα, yuzu juice, σπανάκι και Truffle Mayo 
σε ψωμί brioche.

TEXAN COWBOY   €10,90
Μοσχαρίσιο burger, σιγομαγειρεμένο μοσχάρι 
φούρνου, μανιτάρια σωτέ, grilled balsamic 
onions, Swiss, φρέσκο σπανάκι, τραγανά 
frizzled onions και μαγιονέζα σε ψωμί brioche. 
Σερβίρεται με Au Jus sauce sauce.

HANGOVER** €10,50
Μοσχαρίσιο burger, peppercorn bacon, Swiss, 
τηγανητό αβγό, ντομάτα, φύλλο γαλλικής 
σαλάτας και Secret sauce. 

BARBECUE €10,70
Burger, καπνιστή Gouda, onion rings, 
BBQ sauce, φύλλο γαλλικής σαλάτας, ντομάτα 
και Chipotle Mayo.

CHICKEN

CALIFORNIAN CHICKEN DREAM     €9,80

Στήθος κοτόπουλου σχάρας με μπαχαρικά 
Cajun, Philadelphia, μπέικον, Swiss, 
φρέσκο guacamole, ντομάτα, iceberg και 
Sweet Chili sauce σε ψωμί brioche.

CRISPY FRIED CHICKEN €9,90

Κοτόπουλο πανέ, Mozzarella, μαγιονέζα, 
iceberg και ντομάτα. Γαρνίρεται με pico de gallo 
και Sour Cream sauce. Στην spicy εκδοχή του 
με Buffalo sauce και Spicy Mayo. 

VEGGIE

HOMEMADE 

QUINOA BURGER V    €8,90

Homemade Plant-based burger από 
τρίχρωμη quinoa, μανιτάρια champignon, 
κόκκινα φασόλια, Soya sauce και θυμάρι. 
Πανάρεται και σωτάρεται σε ελαιόλαδο. 
Σερβίρεται με Philadelphia, ντομάτα, 
φύλλα ρόκας και αγγούρι.

LIVING WELL FACT: Η τρίχρωμη quinoa έχει 
υψηλή περιεκτικότητα σε σίδηρο, μαγνήσιο 
και φώσφορο. Δεν περιέχει γλουτένη και 
χωνεύεται εύκολα.

Μάθε εδώ 
για το burger μας
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Για όλα τα τηγανητά είδη χρησιμοποιείται καλαμποκέλαιο.
Tous articles du menu frits, sont préparés avec de l'huile de maïs.

Für alles Gebratene wird Mais Öll verwendet.

Όλα τα Burgers συνοδεύονται από τηγανητές πατάτες.
*Σερβίρονται πάνω σε ψωμί του burger, με φύλλο γαλλικής σαλάτας, ντομάτα, κρεμμύδι και πίκλες.

BURGER BUN
Φρεσκοψημμένο χωρίς συντηρητικά

HOMEMADE SAUCES
Όλες οι sauce είναι σπιτικές και 
ετοιμάζονται από τους σεφ στο κατάστημα

H A N D C R A F T E D

FRESH BEEF PATTY
100% Φρέσκος Μοσχαρίσιος Κιμάς, χωρίς 

πρόσθετα και συντηρητικά. Ψήνεται 
τη στιγμή της παραγγελίας medium well

**Όπου διατίθεται



Combo Fajitas

Tο Guacamole φτιάχνεται καθημερινά από τους chef των Fridays™ με
φρέσκο αβοκάντο, ντομάτα, κρεμμύδι, κολίανδρο και χυμό λεμονιού.

HOMEMADE GUACAMOLE V



TEX-MEX

Βασική μας αρχή είναι η χρήση κορυφαίας ποιότητας αγνών και εκλεκτών υλικών, 
εξασφαλίζοντας ακαταμάχητη γεύση.

Όλα τα πιάτα ετοιμάζονται τη στιγμή της παραγγελίας και σύμφωνα με τις επιθυμίες σας.

FRIDAYS™ PINS
Τα pins στις στολές των σερβιτόρων συμβολίζουν τις επιτυχίες τους, την 

προσωπικότητά τους και αποτελούν κομμάτι της ιστορίας των Fridays™. Αν ο/η 
σερβιτόρος/α σας εξυπηρέτησε με αληθινά φιλόξενη διάθεση και έκανε τη μέρα 

σας Παρασκευή, ζητήστε να αναγνωριστεί με ένα pin και γίνετε και εσείς 
μέρος της κουλτούρας μας! Ζητήστε να μιλήσετε στο manager. 

VEGGIE BURRITO V   €8,90 

Burrito σε flour tortilla με ισπανικό ρύζι, μίγμα τυριών Colby και Monterey Jack, pico de gallo, iceberg, 

κόκκινα φασόλια, guacamole και sour cream sauce.

CHICKEN BURRITOS €9,50

Burrito σε flour tortilla με ισπανικό ρύζι, μίγμα τυριών Colby και Monterey Jack, pico de gallo, iceberg, 

κοτόπουλο σχάρας και sour cream sauce.

BEEF BURRITO   €9,80

Flour tortilla με ισπανικό ρύζι, μίγμα τυριών Colby και Monterey Jack, pico de gallo, iceberg, 

σιγομαγειρεμένο μοσχάρι φούρνου, salsa και sour cream sauce.

Όλα τα Burrito σερβίρονται με:

Sour Cream, guacamole, pico de gallo, iceberg, tortilla chips και Queso Cheese sauce.

VEGGIE FAJITAS*   €12,90

Μανιτάρια Champignon και Portobello, σωταρισμένες πράσινες και κόκκινες πιπεριές, κρεμμύδια, 

καλαμπόκι, κόκκινα φασόλια και σουσάμι.

CHICKEN FAJITAS* €13,90

Στήθος κοτόπουλου 170γρ. στη σχάρα, μαριναρισμένο σε Fajita Marinade.  

STEAK FAJITAS* €14,60

Tρυφερό μοσχαρίσιο κρέας 170γρ. στη σχάρα, μαριναρισμένο σε Fajita Marinade. 

COMBO FAJITAS*  €19,90

Τρυφερό μοσχαρίσιο κρέας 170γρ. και στήθος κοτόπουλου 170γρ. στη σχάρα, μαριναρισμένα 

σε Fajita Marinade. 

Όλες οι Fajitas σερβίρονται:

Σε καυτό μαντεμένιο σκεύος με σωταρισμένα κρεμμύδια, πράσινες και κόκκινες πιπεριές. 

Συνοδεύονται από Spanish rice, Colby, pico de gallo, iceberg, Sour Cream, φρέσκο Guacamole, 

αχνιστές πίτες από αλεύρι και Mexican salsa. 
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*Όπου διατίθεται



Fridays™ Glazed Ribs

Fridays™ Glazed Chicken



FRIDAYS™ GLAZED  CHICKEN €14,90

Δύο στήθη κοτόπουλου που συνοδεύονται 
από Fridays™ Signature Glaze, chef veggies 
και σπιτικό πουρέ πατάτας με Cheddar.
LUNCH ΜΕΓΕΘΟΣ €11,90

FRIDAYS™ GLAZED CHICKEN & HALF RACK RIBS  €15,90

Στήθος κοτόπουλου σχάρας και μισή πλευρά 
από τρυφερά χοιρινά παϊδάκια στη σχάρα, 
με τη μοναδική Fridays™ Signature Glaze 
και τηγανητές πατάτες.

FRIDAYS™ GLAZED RIBS €17,90

Tρυφερά χοιρινά παϊδάκια στη σχάρα με Fridays™ 
Signature Glaze και τηγανητές πατάτες.
LUNCH ΜΕΓΕΘΟΣ €11,90

FRIDAYS™ GLAZED BLACK ANGUS NEW YORK STRIP* €19,90

Το αγαπημένο σας NY Strip Steak 285γρ. 
με Fridays™ Signature Glaze. Σερβίρεται με 
chef veggies και συνοδευτικό** της 
επιλογής σας. 

FRIDAYS™ GLAZED BLACK ANGUS RIB-EYE STEAK €20,90

Rib-eye Steak 285γρ. με Fridays™ Signature 
Glaze. Σερβίρεται με chef veggies και 
συνοδευτικό** της επιλογής σας. 

**ΣΎΝΟΔΕΎΤΙΚΑ: 
Tηγανητές πατάτες, σπιτικός πουρές πατάτας 
με Cheddar, quinoa, Spanish rice, ρύζι με 
μυρωδικά ή mac & cheese.

ΑΠΟΛΑΎΣΤΕ ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΓΕΎΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΣΗΜΗ 
FRIDAYS™ SIGNATURE GLAZE ΜΕ JACK DANIEL’S®.
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BLACK ANGUS BEEF:
Tα Black Angus είναι βοοειδή που 
ξεχωρίζουν από το μαύρο τους 

τρίχωμα. Έχουν την καλύτερη μαρμάρωση, δηλαδή 
διάχυση του λίπους στις ίνες που προσδίδει 
τρυφερότητα και εξαιρετική γεύση. Τα steaks μας 
είναι απαλλαγμένα από τεχνητά πρόσθετα και 
συντηρητικά.

HOMEMADE CHEDDAR 
MASHED POTATOES:

Ο πουρές πατάτας μας παρασκευάζεται 
καθημερινά εντός του εστιατορίου με φρέσκες 
πατάτες, κρέμα γάλακτος, βούτυρο, γάλα 
και Cheddar.

O U R  S I G N A T U R E

™

GRILL
FRIDAYS

Οι χρόνοι ψησίματος είναι ενδεικτικοί.

RARE

10 ΛΕΠΤΆ
ΕΛΆΦΡΏΣ 

ΨΗΜΕΝΟ ΆΠ’ 
ΕΞΏ ΚΆΙ ΕΝΤΟΝΟ 

ΚΟΚΚΙΝΟ
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ

MEDIUM 
RARE

15 ΛΕΠΤΆ
ΕΛΆΦΡΏΣ ΨΗΜΕΝΟ
ΆΠ’ ΕΞΏ ΚΆΙ ΆΧΝΟ 

ΚΟΚΚΙΝΟ ΣΤΟ 
ΕΣΏΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ

MEDIUM 
WELL

25 ΛΕΠΤΆ
ΨΗΜΕΝΟ ΆΠ’ ΕΞΏ 
ΚΆΙ ΕΛΆΦΡΏΣ ΡΟΖ 

ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ

MEDIUM

20 ΛΕΠΤΆ
ΨΗΜΕΝΟ ΆΠ’ 

ΕΞΏ ΚΆΙ ΡΟΖ ΣΤΟ 
ΕΣΏΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ

WELL 
DONE

30 ΛΕΠΤΆ
ΨΗΜΕΝΟ 

ΚΆΛΆ, 
ΓΚΡΙ ΣΤΟ 

ΕΣΏΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ

ΠΏΣ ΠΡΟΤΙΜΆΤΕ ΤO STEAK ΣΆΣ;

Chef Veggies: Ψητά λαχανικά που επιλέγονται βάσει εποχικότητας για να απολαμβάνετε όλη την φρεσκάδα και τα θρεπτικά τους συστατικά.

*Απλό Jack Daniel’s® NY Strip 285gr. – €18,90 στο κατάστημα της Μαρίνας Φλοίσβου.



New York Strawberry Cheesecake

Chocolate & Banana Pancakes



DOUBLE CHOCOLATE BROWNIE BITES   €5,90

Brownie σοκολάτας με chocolate fudge και λευκή σοκολάτα, παγωτό βανίλια, mini 

marshmallows, πολύχρωμη τρούφα και καβουρδισμένα αμύγδαλα.

NEW YORK STRAWBERRY CHEESECAKE    €6,70

Αυθεντικό νεοϋορκέζικο cheesecake. Γαρνίρεται με σως φράουλας.

OREO® MADNESS  €6,50

Ένα γιγαντιαίο μπισκότο Oreo® γεμιστό με παγωτό βανίλια. Γαρνίρεται με σως σοκολάτας 

και σως καραμέλας βουτύρου.

Δύο μπισκότα Oreo® Madness €9,90

DEATH BY CHOCOLATE €8,50

Στρώσεις από homemade cake σοκολάτας και chocolate fudge. Σερβίρεται με παγωτό 

βανίλια, καρύδια, ζεστή σως σοκολάτας, σως καραμέλας βουτύρου, marshmallows 

και πολύχρωμη τρούφα.

CHOCOLATE & BANANA PANCAKES €7,90

Σπιτικά pancakes, πραλίνα φουντουκιού, oreo® cookies και μπανάνα.

STRAWBERRY CREAM CHEESE PANCAKES    €7,90

Σπιτικά pancakes με σως φράουλας, λευκή σοκολάτα, γέμιση cheesecake και μπισκότο.

OREO IS A REGISTERED TRADEMARK OF MONDELĒZ INTERNATIONAL GROUP USED UNDER LICENSE TO TGI FRIDAYS INC.

Τα Pancakes φτιάχνονται κατά παραγγελία.

Οι προσφορές καθώς και τα εκπτωτικά κουπόνια δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
συνδυαστικά ανά λογαριασμό.
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S u g a r  R u s h

Tα γλυκά μας είναι κατεψυγμένα.


