APPETIZERS
MAC & CHEESE

€6,40

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

WINGS

Φτερούγες κοτόπουλου με επιλογή Jack Daniel’s® sauce ή
Buffalo sauce και Blue Cheese dressing.
- 8τμχ.
€5,90
- 12τμχ.
€7,90

SESAME CHICKEN STRIPS

Tραγανά πικάντικα φιλετάκια κοτόπουλου με
Jack Daniel’s® sauce, γαρνίρονται με τριμμένο καρότο.
Πασπαλίζονται με νιφάδες κόκκινης πιπεριάς και
καψαλισμένο σουσάμι.

BUFFALO CHICKEN STRIPS

Tραγανά πικάντικα φιλετάκια κοτόπουλου με Buffalo
sauce και Blue Cheese dressing.

CHIPS & GUACAMOLE

€5,00

QUESADILLA

€5,80

CHICKEN QUESADILLA

€6,90

TENNESSEE PULLED PORK QUESADILLA

€7,20

Tortilla Chips με guacamole και pico de gallo.

€8,90

€8,50

Tortilla από αλεύρι γεμιστή με τυριά Colby και
Monterey Jack, μπέικον, pico de gallo και caramelized
onions. Συνοδεύεται με sour cream και salsa.

Tortilla από αλεύρι γεμιστή με ψητό κοτόπουλο σχάρας,
caramelized onions, μπέικον, pico de gallo, τυριά Colby
και Monterey Jack. Συνοδεύεται με sour cream και salsa.
Tortilla από αλεύρι γεμιστή με σιγομαγειρεμένο
pulled pork με Tennessee glaze, caramelized onions,
μπέικον, pico de gallo, τυριά Colby και Monterey Jack.
Συνοδεύεται με sour cream και salsa.

FRIED MOZZARELLA

Mozzarella πανέ με ιταλικά μπαχαρικά, συνοδευόμενη από
Marinara sauce.
- 4τμχ.
€6,20
- 6τμχ.
€7,80

FRIDAYS™ FRIES

FRIDAYS THREE-FOR-ALL

Τηγανητές πατάτες

™

Συνδυασμός 3 signature ορεκτικών μας: Buffalo Wings,
Sesame Chicken Strips και Fried Mozzarella.
Συνοδεύονται από Blue Cheese dressing & σέλερυ,
Jack Daniel’s® sauce και Marinara sauce.

JACK DANIEL’S® SAMPLER

Απολαύστε την μοναδική Jack Daniel’s® sauce με
συνδυασμό Sesame Chicken Strips, μισή πλευρά από
τρυφερά χοιρινά παϊδάκια στη σχάρα και
Jack Daniel’s® Wings.

“WE ARE FAMILY” DEAL

€14,90

€16,90

LOADED FRIDAYS™ FRIES

€6,20

CHEDDAR CHEESE MASHED POTATOES

€2,90

Τηγανητές πατάτες με Queso Cheese sauce,
κομματάκια bacon και Sour Cream με ψιλοκομμένα
πράσινα κρεμμυδάκια.
Φρέσκες πατάτες, κρέμα γάλακτος, βούτυρο, γάλα
και Cheddar.

OFFERS – DEALS
€45

“THE MEXICAN” DEAL

1 ορεκτικό επιλογής, 1 σαλάτα επιλογής,
επιλογή 4 κυρίως πιάτων & 1 Coca Cola 1,5lt.
• Με προσθήκη μπουκάλι κρασί 750ml (ΑΡΜΟΝΙΑ ΓΗΣ –
ΚΤΗΜΑ ΑΒΑΝΤΙΣ ή ΡΑΨΑΝΗ – ΚΤΗΜΑ ΤΣΑΝΤΑΛΗ)
€55

Ορεκτικό, επιλογή 2 Mexican πιάτων
& 1 Fridays™ Margarita (For Two).

Ορεκτικά επιλογής για το “We are Family Deal”

- Chips & Guacamole

- Mac & Cheese
- Wings (12 TMX)
- Sesame Chicken Strips
- Buffalo Chicken Strips
- Fried Mozzarella (6 TMX)

Σαλάτες επιλογής για το “We are Family Deal”

- Caesar Salad
- Orange & Walnut Salad
- Coleslaw Salad

Κυρίως πιάτα επιλογής για το “We are Family Deal”

- Cheeseburger
- Bacon Cheeseburger
- Mushroom Bacon Cheeseburger
- Chicken Fingers
- Tennessee BBQ Pulled Pork Burger
- Fridays™ Glazed Chicken (LUNCH ΜΕΓΕΘΟΣ)

€4,20

€24,50

Ορεκτικό για το “The Mexican Deal”

Mexican πιάτα επιλογής για το “The Mexican Deal”

- Quesadilla
- Chicken Quesadilla
- Tennessee Pulled Pork Quesadilla
- Veggie Burrito
- Chicken Burrito
- Tennessee Pulled Pork Burrito
Margaritaς επιλογής για το “The Mexican Deal”

- Fridays™ Classic Margarita (For Two)
- Spicy Pineapple Margarita (For Two)
- The Best Fridays™ Margarita (For Two)

SALADS & BOWLS
CAESAR SALAD

Φύλλα μαρουλιού romaine ανακατεμένα με Caesar
dressing, τριμμένη παρμεζάνα και τραγανά κρουτόν.
Γαρνίρεται με φλοίδες παρμεζάνας.

CHICKEN CAESAR SALAD

Στήθος κοτόπουλου σχάρας, φύλλα μαρουλιού
romaine ανακατεμένα με Caesar dressing, τριμμένη
παρμεζάνα και τραγανά κρουτόν. Γαρνίρεται με
φλοίδες παρμεζάνας.

ORANGE & WALNUT SALAD

V

Δροσερή σαλάτα με φύλλα μαρουλιού romaine,
καραμελωμένα καρύδια, αποξηραμένα cranberries,
φλοίδες παρμεζάνας και σέλερυ. Αναμιγνύεται με
Balsamic Vinaigrette dressing και γαρνίρεται με
φέτες φρέσκου πορτοκαλιού.

€7,50

€9,50

€8,90

€8,70

V

€7,90

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

PROTEIN OPTIONS FOR BOWLS:
€8,90

– Με κοτόπουλο

€10,90

COLESLAW

€5,00

Λάχανο, καρότο, coleslaw dressing.

V

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

QUINOA SUPER SALAD

V
Θρεπτική σαλάτα με quinoa, ανάμεικτη πράσινη σαλάτα,
αβοκάντο, καρότο, αγγούρι και καλαμπόκι. Γαρνίρεται
με τριμμένη παρμεζάνα και ginger dressing.

GINGER GREEN BOWL

- ΨΗΤΕΣ ΓΑΡΙΔΕΣ

+ €3,00

- ΨΗΤΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΣΤΗ ΣΧΑΡΑ

+ €2,00

BURGERS
Προσθέστε το συνοδευτικό της επιλογής σας:
- Τηγανητές πατάτες + €1,80
- Loaded Fries (με Queso Cheese sauce, κομματάκια bacon και Sour Cream με ψιλοκομμένα πράσινα κρεμμυδάκια) + €3,30
- Cheddar Cheese Mashed Potatoes + €2,40

100% FRESH BEEF BURGERS

NON BEEF BURGERS

(τα burgers μας είναι από 100% φρέσκο μοσχαρίσιο κιμά)

CHEESEBURGER

€6,90

Burger με τη Secret Burger sauce, λιωμένο τυρί Cheddar,
γαλλική σαλάτα, ντομάτα, πίκλες και κρεμμύδι.

BACON CHEESEBURGER

€7,70

Burger με τη Secret Burger sauce, τραγανό μπέικον,
λιωμένο τυρί Cheddar, γαλλική σαλάτα, ντομάτα,
πίκλες και κρεμμύδι.

MUSHROOM BACON CHEESEBURGER

€7,90

€9,70

Burger, Jack Daniel’s® sauce, onion rings, φύλλο γαλλικής
σαλάτας, ντομάτα και λιωμένο Cheddar. Συνοδεύεται
από τη μοναδική Jack Daniel’s® sauce.

BARBECUE
Burger, λιωμένο Cheddar, onion rings, BBQ sauce,
φύλλο γαλλικής σαλάτας, ντομάτα και Dijonnaise sauce.

€8,10

TENNESSEE BBQ PULLED PORK BURGER

€8,00

Σιγομαγειρεμένο pulled pork με Tennessee Glaze,
σε ψωμί brioche με Chipotle Mayo, πίκλες, λιωμένο
Cheddar και τραγανά frizzled οnions.

Burger με τη Secret Burger sauce, σωταρισμένα
μανιτάρια, τραγανό μπέικον, λιωμένο τυρί Cheddar,
γαλλική σαλάτα, ντομάτα, πίκλες και κρεμμύδι.

FRIDAYS™ JACK DANIEL’S® BURGER

CRISPY FRIED CHICKEN

Κοτόπουλο πανέ, Μonterey Jack, φύλλο γαλλικής
σαλάτας και ντομάτα. Γαρνίρεται με pico de gallo
και Sour Cream sauce. Στην Spicy εκδοχή με Spicy Mayo
και Buffalo Sauce.

€8,90

QUINOA BURGER

V

€7,10

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.

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.

MEXICAN
CHIPS & GUACAMOLE

€5,00

Tortilla Chips με guacamole και pico de gallo.

QUESADILLA

€5,80

Tortilla από αλεύρι γεμιστή με τυριά Colby και
Monterey Jack, μπέικον, pico de gallo και caramelized
onions. Συνοδεύεται με sour cream και salsa.

CHICKEN QUESADILLA

€6,90

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

TENNESSEE PULLED PORK QUESADILLA

€7,20

Tortilla από αλεύρι γεμιστή με σιγομαγειρεμένο
pulled pork με Tennessee glaze, caramelized onions,
μπέικον, pico de gallo, τυριά Colby και Monterey Jack.
Συνοδεύεται με sour cream και salsa.

VEGGIE BURRITO

€6,50

Burritos σε flour tortilla με ισπανικό ρύζι, μίγμα
τυριών Colby και Monterey Jack, pico de gallo, iceberg,
κόκκινα φασόλια, guacamole και sour cream sauce.
- Με tortilla chips, queso cheese sauce και salsa, επιπλέον
χρέωση +1.60€

CHICKEN BURRITO

€6,90

TENNESSEE PULLED PORK BURRITO

€7,20

CHICKEN FINGERS

€11,50

Burritos σε flour tortilla με ισπανικό ρύζι, μίγμα
τυριών Colby και Monterey Jack, pico de gallo, iceberg,
κοτόπουλο σχάρας και sour cream sauce.
- Με tortilla chips, queso cheese sauce και salsa, επιπλέον
χρέωση +1.60€
Burritos 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.
- Με tortilla chips, queso cheese sauce και salsa, επιπλέον
χρέωση +1.60€

FAVORITES
BLACK ANGUS RIB-EYE STEAK

€19,90

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

Φιλετάκια από στήθος κοτόπουλου πανέ. Σερβίρονται με
σπιτική σως μουστάρδας με πίκλα σιναπόσπορου
και συνοδευτικό της επιλογής σας.
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ:

- Τηγανητές

πατάτες, σπιτικός πουρές πατάτας με Cheddar,
mac & cheese ή ισπανικό ρύζι (χωρίς χρέωση)
- L oaded Fries (με Queso Cheese sauce, κομματάκια bacon και
Sour Cream με ψιλοκομμένα πράσινα κρεμμυδάκια) + €1,50

- Τηγανητές πατάτες (χωρίς χρέωση)
- Loaded Fries (με Queso Cheese sauce, κομματάκια bacon και
Sour Cream με ψιλοκομμένα πράσινα κρεμμυδάκια) + €1,50
- Cheddar Cheese Mashed Potatoes + €0,60

FRIDAYS ™ JACK DANIEL’S® GRILL
FRIDAYS™ JACK DANIEL’S® CHICKEN

Δύο στήθη κοτόπουλου που συνοδεύονται από
Jack Daniel’s® sauce, chef veggies και συνοδευτικό της
επιλογής σας:

€14,90

FRIDAYS™ JACK DANIEL’S® BLACK ANGUS RIB-EYE STEAK

€20,90

Rib-eye Steak 285γρ. με Jack Daniel’s® sauce. Σερβίρεται με
chef veggies και συνοδευτικό της επιλογής σας:
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ:

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ:
- Cheddar Cheese Mashed Potatoes (χωρίς χρέωση)
- Τηγανητές πατάτες (χωρίς χρέωση)
- Loaded Fries (με Queso Cheese sauce, κομματάκια bacon και
Sour Cream με ψιλοκομμένα πράσινα κρεμμυδάκια) + €1,50

LUNCH ΜΕΓΕΘΟΣ

€11,90

FRIDAYS™ JACK DANIEL’S® RIBS

€17,90

- Τηγανητές πατάτες, σπιτικός πουρές πατάτας με Cheddar,
mac & cheese ή ισπανικό ρύζι (χωρίς χρέωση)
- Loaded Fries (με Queso Cheese sauce, κομματάκια bacon και
Sour Cream με ψιλοκομμένα πράσινα κρεμμυδάκια) + €1,50

FRIDAYS™ JACK DANIEL’S® CHICKEN & HALF RACK RIBS

€15,90

Tρυφερά χοιρινά παϊδάκια στη σχάρα με Jack Daniel’s® sauce
και συνοδευτικό της επιλογής σας:

Στήθος κοτόπουλου σχάρας και μισή πλευρά από
τρυφερά χοιρινά παϊδάκια στη σχάρα, με τη μοναδική Jack
Daniel’s®sauce
και συνοδευτικό της επιλογής σας:

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ:

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ:

- Τηγανητές πατάτες (χωρίς χρέωση)
- Loaded Fries (με Queso Cheese sauce, κομματάκια bacon και
Sour Cream με ψιλοκομμένα πράσινα κρεμμυδάκια) + €1,50
- Cheddar Cheese Mashed Potatoes + €0,60

LUNCH ΜΕΓΕΘΟΣ

€11,90

- Τηγανητές πατάτες (χωρίς χρέωση)
- Loaded Fries (με Queso Cheese sauce, κομματάκια bacon και
Sour Cream με ψιλοκομμένα πράσινα κρεμμυδάκια) + €1,50
- Cheddar Cheese Mashed Potatoes + €0,60

Extras Sides
JACK DANIEL’S® SAUCE (60ml)
BBQ SAUCE (60ml)
BUFFALO SAUCE (60ml)
BACON (60ml)
HONEY MUSTARD (60ml)
QUESO CHEESE SAUCE (60ml)
BLUE CHEESE SAUCE (60ml)
SPANISH RICE

MARGARITAS

DESSERTS
€0,90
€0,60
€0,60
€0,90
€0,60
€0,90
€0,60
€2,00

NEW YORK STRAWBERRY CHEESECAKE
Αυθεντικό νεοϋορκέζικο cheesecake.
Γαρνίρεται με σως φράουλας.

€4,00

(η αγαπημένη σας signature Fridays™ Margarita)

FRIDAYS™ CLASSIC MARGARITA - FOR TWO

€9,90

SPICY PINEAPPLE MARGARITA - FOR TWO

€9,90

THE BEST FRIDAYS™ MARGARITA - FOR TWO

€9,90

Jose Cuervo® Especial Reposado, Triple Sec, margarita mix και lime.
Για να το απολαύσετε προσθέστε πάγο κατά το σερβίρισμα.
Jose Cuervo® Especial Silver, Triple Sec, homemade jalape~
no-pineapple syrup και φρέσκος χυμός lime.
Για να το απολαύσετε προσθέστε πάγο κατά το σερβίρισμα.
Jose Cuervo® Especial Silver, Orange Curaçao, φρέσκος χυμός λεμονιού και lime, νέκταρ αγαύης.
Για να το απολαύσετε προσθέστε πάγο κατά το σερβίρισμα.

BEERS-CIDER
HEINEKEN 330ml (κουτάκι)
HEINEKEN 330ml
HEINEKEN 0,0 330ml
SOL 330ml
ERDINGER WEISS DUNKEL 500ml
McFARLAND 330ml
NISSOS 330ml
MAMOS 500ml
MILOKLEFTIS 330ml

WINES (750ml – Bottle)
€2,30
€4,90
€4,90
€5,90
€6,90
€5,90
€5,50
€4,80
€4,80

SODAS
COCA-COLA, COCA-COLA LIGHT, COCA-COLA ZERO,
SPRITE, FANTA (330ml)

€1,40

COCA-COLA 1,5lt

€2,30

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.
Για τις σαλάτες χρησιμοποιείται ελαιόλαδο Άλτις 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.
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.

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

ROSÈ
ΑΚΑΚΙΕΣ, ΚΥΡ ΓΙΑΝΝΗ
ΣΗΜΕΙΟ ΣΤΙΞΗΣ ΜΠΟΥΤΑΡΗ

€19,50
€16,00

WHITE
ΑΡΜΟΝΙΑ ΓΗΣ, ΚΤΗΜΑ ΑΒΑΝΤΙΣ
CHARDONNAY ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
ΦΤΕΡΗ, ΤΡΟΥΠΗ
ΜΠΛΕ ΤΡΑΚΤΕΡ, ΚΥΡ – ΓΙΑΝΝΗ
ΣΑΜΑΡΟΠΕΤΡΑ, ΚΥΡ – ΓΙΑΝΝΗ
ΠΑΡΑΓΚΑ, ΚΥΡ – ΓΙΑΝΝΗ
ΚΤΗΜΑ ΒΙΒΛΙΑ ΧΩΡΑ
LENGA, ΚΤΗΜΑ ΑΒΑΝΤΙΣ
ΜΑΛΑΓΟΥΖΙΑ, ΚΤΗΜΑ ΑΛΦΑ
PICCOLO MONDO, KTHMA ΣΕΜΕΛΗ (187ml)

€15,50
€19,00
€16,50
€22,00
€29,00
€22,00
€29,00
€29,00
€29,00
€5,50

RED
ΚΤΗΜΑ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
ΜΠΛΕ ΤΡΑΚΤΕΡ, ΚΥΡ – ΓΙΑΝΝΗ
ΡΑΨΑΝΗ, ΚΤΗΜΑ ΤΣΑΝΤΑΛΗ
ΑΡΜΟΝΙΑ ΓΗΣ, ΚΤΗΜΑ ΑΒΑΝΤΙΣ
ΟΡΕΙΝΟ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΤΗΜΑ ΒΙΒΛΙΑ ΧΩΡΑ
MERLOT, ΝΙΚΟΥ ΛΑΖΑΡΙΔΗ
PICCOLO MONDO, KTHMA ΣΕΜΕΛΗ (187ml)

€19,50
€19,00
€15,00
€15,50
€17,00
€35,00
€24,00
€5,50

