
Our Signature Fridays™

JACK DANIEL’S® CHICKEN €14,90
Δύο στήθη κοτόπουλου, Jack Daniel’s® sauce, chef veggies 
και σπιτικό πουρέ πατάτας με Cheddar.
LUNCH ΜΕΓΕΘΟΣ €11,90

JACK DANIEL’S® CHICKEN & HALF RACK RIBS  €15,90
Στήθος κοτόπουλου σχάρας και μισή πλευρά από 
τρυφερά χοιρινά παϊδάκια στη σχάρα, Jack Daniel’s® 
sauce και τηγανητές πατάτες.

JACK DANIEL’S® RIBS €17,90
Tρυφερά χοιρινά παϊδάκια στη σχάρα με Jack Daniel’s® 
sauce και τηγανητές πατάτες.
LUNCH ΜΕΓΕΘΟΣ €11,90

JACK DANIEL’S® BLACK ANGUS RIB-EYE STEAK  €20,90
Rib-eye Steak 285γρ. με Jack Daniel’s® sauce. 
Με chef veggies και συνοδευτικό της επιλογής σας. 
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ: 
Tηγανητές πατάτες, σπιτικός πουρές πατάτας με Cheddar, 
quinoa, Spanish rice, ρύζι με μυρωδικά ή mac & cheese.

BLACK ANGUS RIB-EYE STEAK  €19,90
Rib-eye Steak 285γρ. που σερβίρεται με chef veggies, 
maison butter και συνοδευτικό της επιλογής σας.

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

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 με Caesar dressing 
και τραγανή κρούστα μίγματος παρμεζάνας. Με σπιτικό 
πουρέ πατάτας με Cheddar και chef veggies.

JACK DANIEL’S® CHICKEN ALFREDO €13,90
Στήθος κοτόπουλου με Jack Daniel’s® sauce. Πάνω σε 
fettuccine με σως κρέμας με παρμεζάνα, bacon, κρεμμύδια, 
μανιτάρια, ντομάτα και λευκό κρασί.
Σερβίρεται και με επιλογή gluten-free pasta.

FRIDAYS™ FAVORITES

SALADS & BOWLS
CAESAR SALAD €8,80
Φύλλα μαρουλιού romaine με Caesar dressing, τριμμένη 
παρμεζάνα, κρουτόν και φλοίδες παρμεζάνας.
LUNCH ΜΕΓΕΘΟΣ €7,50

CHICKEN CAESAR SALAD  €10,80
Στήθος κοτόπουλου σχάρας, φύλλα μαρουλιού romaine, Caesar 
dressing, τριμμένη παρμεζάνα, κρουτόν και φλοίδες παρμεζάνας.
LUNCH ΜΕΓΕΘΟΣ €9,50

STRAWBERRY FIELDS SALAD  V   €8,90
Κόκκινο και πράσινο μαρούλι, παρμεζάνα, γκλασαρισμένα 
καρύδια, Balsamic Vinaigrette dressing, φρέσκες φράουλες 
με balsamic marinade. 

BBQ CHICKEN SALAD   €10,90
Στήθος κοτόπουλου σχάρας με BBQ sauce, ανάμικτη πράσινη 
σαλάτα**, ντομάτα, πράσινα κρεμμυδάκια, κολίανδρο, Colby, 
Monterey Jack & Barbecue Vinaigrette dressing.
LUNCH ΜΕΓΕΘΟΣ €9,60

QUINOA SUPER SALAD  V   €8,90
Quinoa, ανάμικτη πράσινη σαλάτα**, αβοκάντο, καρότο, 
αγγούρι, καλαμπόκι, τριμμένη παρμεζάνα και ginger dressing.
– Με κοτόπουλο €10,90

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.

PROTEIN OPTIONS FOR BOWLS:
- ΨΗΤΕΣ ΓΑΡΙΔΕΣ     + €3,00
- ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ ΚΡΕΑΣ ΣΤΗ ΣΧΑΡΑ    + €3,00
- ΨΗΤΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΣΤΗ ΣΧΑΡΑ    + €2,00

TEX MEX
VEGGIE BURRITO   €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 BURRITO   €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.
TENNESSEE PULLED PORK BURRITO   €9,30 
Burrito σε flour tortilla με ισπανικό ρύζι, μίγμα τυριών 
Colby και Monterey Jack, pico de gallo, iceberg, σιγομαγειρεμένο 
pulled pork με Tennessee glaze και sour cream sauce.
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* - FOR TWO €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. 

Τα Burgers μας είναι από 100% Φρέσκο Μοσχαρίσιο Κιμά.
Όλα τα Burgers συνοδεύονται με τηγανητές πατάτες.
CHEESEBURGER €8,90
Μοσχαρίσιο burger, Secret Burger sauce, λιωμένο τυρί της 
επιλογής σας, Cheddar ή Blue Cheese.
- Bacon Cheeseburger €9,50
- Mushroom Bacon Cheeseburger €9,70
MAC N’ CHEESE BURGER  €10,90
Μοσχαρίσιο burger με Cheddar, Bourbon Bacon Barbecue sauce, 
Aioli Sriracha, mac n’ cheese με μπέικον, φύλλο γαλλικής 
σαλάτας, ντομάτα, sour cream και chives.

JACK DANIEL’S® BURGER €11,50
Μοσχαρίσιο burger, Jack Daniel’s® sauce, onion rings, 
φύλλο γαλλικής σαλάτας, ντομάτα και λιωμένο Cheddar. 
Συνοδεύεται με Jack Daniel’s® sauce.

BARBECUE €10,70
Μοσχαρίσιο burger, λιωμένο Cheddar, onion rings, BBQ sauce, 
φύλλο γαλλικής σαλάτας, ντομάτα και Dijonnaise sauce.

HANGOVER €10,50
Μοσχαρίσιο burger, peppercorn bacon, Monterey Jack, τηγανητό 
αβγό, ντομάτα, φύλλο γαλλικής σαλάτας και Dijonnaise sauce.

BOURBON CHICKEN  €9,80
Στήθος κοτόπουλου σχάρας με μπαχαρικά Cajun, Philadelphia, 
με φύλλο γαλλικής σαλάτας, ντομάτα και Bourbon Bacon 
Barbecue sauce.

CRISPY FRIED CHICKEN €9,90
Κοτόπουλο πανέ, Μonterey Jack, Spicy Mayo, φύλλο γαλλικής 
σαλάτας και ντομάτα. Γαρνίρεται με pico de gallo και Sour 
Cream sauce. Στην spicy εκδοχή του με Buffalo sauce. 

TENNESSEE BBQ PULLED PORK BURGER €9,80
Pulled pork με Tennessee Glaze, σε ψωμί brioche με Chipotle 
Mayo, πίκλες, λιωμένο Cheddar και τραγανά frizzled onions.

QUINOA BURGER  V   €8,90
Burger από τρίχρωμη quinoa και μανιτάρια champignon με 
Soya sauce και θυμάρι. Πανάρεται και σωτάρεται σε ελαιόλαδο. 
Σερβίρεται με Philadelphia, ντομάτα, φύλλα ρόκας και αγγούρι.

SIGNATURE 
APPETIZERS
POTATO TWISTERS V   €6,90
Φρέσκες τηγανητές πατάτες σε ροδέλες. Με Queso Cheese 
sauce, Sour Cream sauce, Monterey Jack και pico de gallo.

MAC & CHEESE  €6,40
Μακαρονάκι Corallini σε μπεσαμέλ με bacon, Cheddar & 
Monterey Jack, Queso Cheese sauce και Philadelphia. 

WINGS
Φτερούγες κοτόπουλου με επιλογή Fridays™ Signature Glaze ή 
Buffalo sauce  και  Blue Cheese dressing.
- 8τμχ. €5,90
- 12τμχ.  €7,90

SESAME CHICKEN STRIPS €8,90
Πικάντικα φιλετάκια κοτόπουλου με Jack Daniel’s® sauce, τριμμένο 
καρότο, 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 με Colby και jalapen~os. Γαρνίρονται με 
iceberg, pico de gallo, guacamole και sour cream.
- 8τμχ. €6,50
- 12τμχ.  €7,90

CHICKEN AND PEPPERS TACOS €6,50
3 πίτες αλευριού με κοτόπουλο, κρεμμύδια, 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
- Με pulled pork με Tennessee Glaze  €7,60

FRIDAYS™ THREE-FOR-ALL €14,90
Επίλεξε 3 από τα παρακάτω: Wings, Buffalo Bites, Sesame 
Chicken Strips ή Fried Mozzarella. Συνοδεύονται από 
Blue Cheese dressing & σέλερυ ή Fridays™ Signature Glaze 
ή Marinara sauce. 

Handcrafted

KID’S CHICKEN FAJITA €5,50
Στήθος κοτόπουλου σχάρας, πίτες αλευριού, sour cream, 
Colby και κύβους ντομάτας.
KID’S MINI BURGERS €4,70
Δύο mini burgers σε ψωμί brioche με Cheddar, ντομάτα και 
μαγιονέζα. Με τοματίνια & αγγούρι και τηγανητές πατάτες.
 KID’S PASTA €3,90
Μακαρονάκι Corallini ή fettuccine με σως marinara.
KID’S CHICKEN FINGERS €4,90
Φιλετάκια από στήθος κοτόπουλου πανέ, τηγανητές πατάτες, 
τοματίνια & αγγούρι και honey mustard dressing.
KIDDIE ICE CREAM
Δύο μπάλες παγωτού. €3,50
Mε σως σοκολάτας ή καραμέλας. €4,00
KIDDIE SUNDAE €4,20
Παγωτό βανίλια με ζεστή σως σοκολάτας και καραμέλας, 
καρύδια και σαντιγί.
FRESH ORANGE JUICE €3,50
KID’S MIXED FRUIT JUICE €3,50
AMITA FUN! €1,30
AYPA BLOOM €0,70
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Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ 
ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ).

Για όλα τα τηγανητά είδη χρησιμοποιείται καλαμποκέλαιο.
Για τις σαλάτες χρησιμοποιείται ελαιόλαδο Άλτις και ηλιέλαιο.
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.

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

JACK DANIEL’S® GRILL

*Όπου διατίθεται

KID’S  (Έως 12 ετών)

DEATH BY CHOCOLATE €8,50
Homemade cake σοκολάτας και chocolate fudge. Με παγωτό 
βανίλια, καρύδια, ζεστή σως σοκολάτας, σως καραμέλας 
βουτύρου, marshmallows και πολύχρωμη τρούφα.

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
ICE CREAM OR SHERBET €4,90
Τρεις μπάλες παγωτού ή σορμπέ της επιλογής σας. 
Ζητήστε από τον σερβιτόρο σας να σας ενημερώσει για τις 
διαθέσιμες γεύσεις της ημέρας.
Με σως σοκολάτας ή σως καραμέλας βουτύρου. €5,90
Eπιπλέον σως σοκολάτας ή σως καραμέλας βουτύρου €0,80
Επιπλέον μπάλα παγωτού ή σορμπέ €1,80

DESSERTS


