
 

 

 

Αυτό το καλοκαίρι, στο δρόμο για αυθεντικές, γευστικές απολαύσεις,                              

ο προορισμός είναι ένας. Τα TGI Fridays™ για MEXICAN ANTOJITOS! 

Αυτό το καλοκαίρι, τα TGI Fridays™ σας προσκαλούν να δοκιμάσετε τα Mexican Antojitos 
και να ζήσετε την παραδοσιακή street food εμπειρία που προσφέρεται στις τοπικές αγορές 
των δρόμων του Μεξικό. Οι επιλογές και οι συνδυασμοί είναι πολλοί και λαχταριστοί. 

Απολαύστε χαρακτηριστικές μεξικάνικες γεύσεις, όπως τα Pancho Villa Nachos με μοσχάρι 
σιγομαγειρεμένο στο φούρνο ή το Diego Rivera Burrito Bowl με ρύζι,  καλαμπόκι, 
guacamole και κόκκινα φασόλια μαγειρεμένα με chilli. 
 
Δημιουργήστε το δικό σας συνδυασμό Tacos για ορεκτικό ή κυρίως γεύμα, επιλέγοντας 
ανάμεσα σε Street tacos (3 tacos με επιλογή filling από ψιλοκομμένο μοσχάρι, χοιρινό 
carnitas ή chicken ranchero), Double street tacos -για διπλάσια απόλαυση- με 6 tacos και 
επιλογή δύο διαφορετικών filling ή Tacos plate για εσάς που θέλετε να συνοδευσετε τα 
tacos με 2 παραδοσιακά sides. Επιλέξτε τα sides που προτιμάτε ανάμεσε σε 6 διαφορετικές 
και ιδιαίτερες γεύσεις: Fresh lime Cilantro Corn, Spicy Corn Mix, Red Bean Mix, Green Rice, 
Spanish Rice και Guacamole. 
 
Και επειδή Μεξικό χωρίς margaritas δε γίνεται, δοκιμάστε το αγαπημένο cocktail στις 
καλοκαιρινές του εκδοχές με βάση την τεκίλα Jose Cuervo®: Best Fridays™ Margarita, 
Spicy Pineapple Margarita και Mango Margarita! Συνδυάζονται ιδανικά με τα Chips & 
Dips: Corn ή Flour Tortilla Chips με 5 συνοδευτικά dips: Lime Cilantro, Fresh Guacamole, 
Mexican Salsa, Chipotle Sour Cream και Ranchero Sauce  
 
Έως τα τέλη Αυγούστου, η λαχτάρα για αυθεντικές Μεξικάνικες γεύσεις ικανοποιείται μόνο με 
MEXICAN ANTOJITOS στα TGI Fridays™!  
 

### 

Ακολουθήστε τα TGI Fridays™ στο Facebook, στο Twitter και στο Instagram, για ακόμα περισσότερες προτάσεις 
για καταπληκτικό φαγητό και ποτό, σε μία ατμόσφαιρα που η κάθε μέρα μοιάζει Παρασκευή! #TGIFgr 

Τα TGI Fridays™ λειτουργούν στην Ελλάδα από το 1997 με το άνοιγμα του πρώτου καταστήματος TGI Fridays™ 
στην Ελλάδα, στην πλατεία Κεφαλαρίου Κηφισιάς το οποίο έγινε αμέσως αγαπημένο στέκι. Ακολούθησε η 
δημιουργία κι άλλων καταστημάτων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με την ίδια θερμή υποδοχή από τον κόσμο. Η 
συνταγή της επιτυχίας, ολοφάνερη! Λαχταριστά πιάτα, πρωτότυπες γεύσεις, αποκλειστικές συνταγές, μοναδικά 
cocktails και χαρισματικοί bartenders. Και όλα αυτά, στην πιο κεφάτη ατμόσφαιρα! Τα TGI Fridays™ κατάφεραν 
να γίνουν αγαπημένη συνήθεια, εκπαιδεύοντας τους Έλληνες στη φιλοσοφία του trendy, happy & casual, τις 
λέξεις-κλειδιά που τα ανέδειξαν παγκοσμίως ως τα πιο hot spot restaurants της πόλης.  

 

Για περισσότερες πληροφορίες: 

VALUECOM 

Λευτέρης Κουλώνης, 210 3252103 (#163), lefteris_koulonis@valuecom.gr 

Αριστείδης Ψυλιάκος 210 3252103 (#134), aris_psyliakos@valuecom.gr 

 

https://www.facebook.com/tgi.fridays.greece
https://twitter.com/tgifridaysgr
http://instagram.com/tgifridaysgr

