
Πρωτότυποι, γευστικοί συνδυασμοί.

Αυτός είναι ο στόχος μας, να προσφέρουμε απίθανες γευστικές προτάσεις που συγκινούν ευ-

χάριστα.  Χρησιμοποιώντας αγνά υλικά, κρέας εξαιρετικής ποιότητας, φρεσκοψημένα ψωμάκια 

και πάντα φρέσκα λαχανικά, σερβίρουμε καθημερινά, τα καλύτερα burgers στην πόλη.

Από τα πρώτα στάδια της προετοιμασίας έως το σερβίρισμα, τηρούνται αυστηροί κανόνες υγιει-

νής. Ο σύγχρονος εξοπλισμός του καταστήματος, μας επιτρέπει να ετοιμάζουμε τα προϊόντα μας, 

με την απαραίτητη ακρίβεια και πάνω από όλα κάτω από τις καταλληλότερες συνθήκες, για να 

σας προσφέρουμε πάντα ένα γευστικό και συγχρόνως ποιοτικό προϊόν.



∆οκιµάστε τα αγαπηµένα
σας burger µε δυνατότητα

επιλογής ανάµεσα σε 4
διαφορετικά ψωµάκια

Χειροποίητο µπιφτέκι βοδινού (130g)
µε σως burger, ντοµάτα, µαρούλι,

κέτσαπ, µουστάρδα.

Χειροποίητο µπιφτέκι βοδινού (130g)
µε Τabasco, παπρικα, ντοµάτα, µαρούλι,

κέτσαπ, µουστάρδα.

Χειροποίητο µπιφτέκι βοδινού (130g)
και  λαχταριστό λιωµένο τυρί

µε σως burger, ντοµάτα, µαρούλι,
κέτσαπ, µουστάρδα.

Χειροποίητο µπιφτέκι βοδινού (130g)
µε σως burger, τραγανιστό µπέικον,

κεφαλοτύρι, ντοµάτα, µαρούλι,
κέτσαπ, µουστάρδα.

Τραγανό σνίτσελ κοτόπουλο (120g)
µε σως µουστάρδας, ντοµάτα, µαρούλι,

κέτσαπ, µουστάρδα. 

Handmade beef patty (130g) with burger
sauce, tomato, lettuce, ketchup, mustard. 

Handmade beef patty ( 130g)
with Tabasco sauce, paprika, tomato,
lettuce, ketchup, mustard. 

Handmade beef patty (130g)
and delicious melted cheese
with burger sauce, tomato, lettuce,
ketchup, mustard. 

Handmade beef patty (130g) with burger
sauce, crispy bacon, Kefalotyri cheese,
tomato, lettuce, ketchup, mustard.

Crispy chicken schnitzel (120g)
with mustard sauce, tomato, lettuce,
ketchup, mustard. 

Enjoy your favorite
burger with one
of 4 different
bun types 

Κλασικό/
Classic

Μπριός/
Brioche

Χωριάτικο/
Country style

Πολύσπορο/
Multigrain

3,30 €

3,10 €

3,60 €

3,80 €

3,60 €

MENU



Χειροποίητο µπιφτέκι βοδινού (130g)
και λιωµένο τυρί µε σως burger,

µια ολόκληρη φέτα κεµµυδιού,
ντοµάτα, µαρούλι, κέτσαπ, µουστάρδα.

Χειροποίητο µπιφτέκι βοδινού (130g)
και ένα ολόκληρο αυγό µε σως ΒΒQ,

µπέικον, κεφαλοτύρι, ντοµάτα,
µαρούλι, κέτσαπ, µουστάρδα. 

Handmade beef patty (130g)
with melted cheese and burger sauce,
a whole slice of onion, tomato,
lettuce, ketchup, mustard. 

Juicy pork chop in a whole-wheat
burger bun with refreshing tzatziki sauce
(yoghurt - dill - cucumber), tomato,
lettuce, ketchup and mustard.

Handmade burger (130g)
from 100% ground buffalo
meat with a yoghurt - honey sauce,
tomato, lettuce, ketchup and mustard. 

Handmade beef patty (130g)
with a whole egg, BBQ sauce, bacon,
Kefalotyri cheese, tomato, lettuce,
ketchup, mustard.

Veggie burger (120g)
with tomato, lettuce, ketchup, mustard.

* perfect for fasting

Ζουµερό χοιρινό µπριζολάκι
σε χωριάτικο ψωµάκι burger

µε δροσερή σως τζατζίκι, ντοµάτα,
µαρούλι, κέτσαπ, µουστάρδα.

Χειροποίητο µπιφτέκι (130g)
από 100% βουβαλίσιο κρέας

µε σως γιαούρτι - µέλι, ντοµάτα,
µαρούλι, κέτσαπ, µουστάρδα.

Μπιφτέκι λαχανικών (120g)
µε ντοµάτα, µαρούλι, κέτσαπ, µουστάρδα.

* νηστίσιµο

3,80 €

3,70 €

5,20 €

4,70 €

3,10 €



Φιλέτο κoτόπουλο (250g)
µε κρέµα τυριών µε φυστίκι,

σως Ceasar΄s, ντοµάτα, µαρούλι, 
παρµεζάνα, µπέικον, µανιτάρια.

100% Μπιφτέκι βοδινού (250g),
κρέµα τυριών, σως µουστάρδας, ντοµάτα,

µαρούλι, κόκκινη πιπεριά, παρµεζάνα,
ψητό µπέικον, καραµελωµένα κρεµµύδια.

100% beef patty (250g), red berries sauce,
cream cheese, Parmesan cheese,
tomato, lettuce, caramelized onions.

Chicken fillet (250g) with pistachio
cheese cream, Caesar sauce, tomato,
lettuce, Parmesan cheese, bacon,
mushrooms.

100% beef patty (250g), cream cheese,
mustard sauce, tomato, lettuce,
red pepper, Parmesan cheese,
grilled bacon, caramelized onions. 

100% Μπιφτέκι βοδινού (250g),
σως κόκκινων φρούτων,

κρέµα τυριών, παρµεζάνα, ντοµάτα,
µαρούλι, καραµελωµένα κρεµµύδια.

100% Μπιφτέκι βοδινού (250g)
µε κρέµα τυριών µε φυστίκι, σως ΒΒQ,

αυγό, µανιτάρια, ντοµάτα, µαρούλι,
µοτσαρέλα, ψητό µπέικον. 

100% beef patty (250g)
with pistachio cream cheese, BBQ sauce,
egg, mushrooms, tomato, lettuce,
mozzarella cheese, grilled bacon. 

+ 2,00 € με πατάτες / + 2,50 € με πατάτες BBQ
+ 2,00 € with potatoes / + 2,50 € with BBQ potatoes

Ένα ζουµερό µπιφτέκι από βοδινό κρέας (350g)
το οποίο µπορείτε να παραγγείλετε

στον αγαπηµένο σας συνδυασµό
ή σε όλα τα είδη από burger που παρασκεύαζουµε.

A juicy beef burger (350g)
which you can order
in your favorite combination
or all kinds of burger we produce. 

Κατάλληλο για 2 άτοµα
Suitable for 2 people

6,40 €

6,40 €

6,80 €

6,80 €



Handmade beef burger (130g)
and  deliciously melted cheese 
with tomatosauce, grilled bacon, tomato,
lettuce, ketchup and mustard.

A burger from 100% Black Angus beef
meat (200g) with cheese mushroom
sauce, tomato, lettuce. 

Chicken fillet (150g) in multigrain
whole-wheat bun with Philadelphia
cheese, grilled red sweet pepper,
tomato, lettuce, mustard.

Μπιφτέκι από 100% µοσχαρίσιο κρέας,
Black Angus (200g)

µε cheese mushroom sause,
ντοµάτα, µαρούλι.

Χειροποίητο µπιφτέκι βοδινού (130g)
και λαχταριστό λιωµένο τυρί

µε σως ντοµάτας, ψητό µπέικον, ντοµάτα,
µαρούλι, κέτσαπ, µουστάρδα.

Φιλέτο κοτόπουλο (150g), σε πολύσπορο
µαύρο ψωµάκι µε Philadelphia,

ψηµένη κόκκινη πιπεριά,
ντοµάτα, µαρούλι, µουστάρδα.

Χειροποίητο µπιφτέκι (130g)
από 100% µοσχαρίσιο κιµά,

red chili σως, ψητό χαλούµι,
κόκκινες πιπεριές, τραγανό µπέικον,

κρέµα τυριών, ντοµάτα, µαρούλι.

Handmade burger (130g) from 100% beef
meat, red chili sauce, grilled haloumi
cheese, red sweet peppers, bacon,
cheese cream, tomato, lettuce.

Όλα τα BURGERS μπορούν να παρασκευαστούν
με διπλό μπιφτέκι (2χ130) βοδινού
(λαχανικών, σνίτσελ κοτόπουλο, χοιρινό µπριζολάκι κ.λπ.)

 Με EXTRA 1,50€
εκτός από: Buffalo Burger + 2,00 €, Black Angus Burger + 2,50 €

+1,50 € με πατάτες / + 2,00 € με πατάτες BBQ 

All burgers can be prepared
with a double beef burger (2x130)
(vegetable, chicken schnitzel, pork tenderloin, etc.) 

With  EXTRA 1,50€
except for: Buffalo patty Burger + 2,00 €,
Black Angus patty Burger + 2,50 €
+ 1,50 € with potatoes / + 2,00 € with BBQ potatoes

Χειροποίητο µπιφτέκι βοδινού (130g)
και λιωµένο τυρί µε σως κέτσαπ,

ψητό µπέικον, onion rings, ντοµάτα,
µαρούλι, κέτσαπ, µουστάρδα.

Handmade beef patty (130g)
and melted cheese with ketchup sauce,
grilled bacon, onion rings, tomato,
lettuce, ketchup, mustard.

6,40 €

4,10 €

4,60 €

5,10 €

4,70 €



Φέτες από φρυγανισµένο ψωµί για τοστ,
ντοµάτα, µαρούλι, φιλέτο κοτόπουλο,

λιωµένο τυρί και philadelphia.

Club
Κοτόπουλο

Chicken
Club Sandwich

Fresh cured meat cuts with Kasseri cheese
in crispy bread, with tomato, lettuce and
mayonnaise. Served with fries. 
 

Slices of freshly toasted bread, tomato, lettuce,
chicken fillet, melted and Philadelphia cheese.
Served with fries.

Club
Αλλαντικών

Cured Meat 
Club Sandwich

Φρεσκοκοµµένα αλλαντικά και κασέρι
µε τραγανό ψωµάκι, ντοµάτα, µαρούλι,

µαγιονέζα και πατάτες. 

5,00 € με πατάτες  /   5,50 € με πατάτες BBQ                                     5,00 € with potatoes  /  5,50 € with BBQ potatoes

7,00 € με πατάτες  /   7,50 € με πατάτες BBQ                                     7,00 € with potatoes  /  7,50 € with BBQ potatoes



Ketchup sauce, Mustard sauce,
Tomato sauce, Mayonnaise, 

Cheese Mushroom (available without mushrooms)

Paprika, Tzatziki, Yogurt - Honey sauce,
BBQ sauce, Burger sauce, Philadelphia,
Red Berries sauce, Peanut with Cheese

Cream sauce, Red Chili  sauce,
Caesar dressing.

ΣΑΛΑΤΕΣ / SALADS

ΑΛΟΙΦΕΣ
Σως Κέτσαπ, Σως Μουστάρδας,  

Σως  Ντομάτας, Μαγιονέζα,  
Cheese Mushroom (διατίθεται και χωρίς μανιτάρια)

Πάπρικα, Τζατζίκι, Σως Γιαούρτι - Μέλι, 
Σως ΒΒQ, Σως Burger, Philadelphia,

Σως Κόκκινων Φρούτων,  
Σως Φυστίκι με Kρέμα Tυριών,

Σως Red Chili, Σως  Caesar 
,
s. 

SPREADS

Κανονική
Normal

Ατοµική µερίδα
 Individual portion

1,00 €

Σεφ / Chef's      3,50 €  6,00 € 
Πράσινη σαλάτα, ντοµάτα, αγγούρι, ζαµπόν, γκούντα, αυγό, σως κέτσαπ και κεφαλοτύρι /
Lettuce, tomato, cucumber, ham, Gouda cheese, egg, ketchup sauce and Kefalotyri cheese.

Caesar       3,50 €  6,00 €
Πράσινη σαλάτα, ντοµάτα, κρουτόν, φιλέτο κοτόπουλο, κεφαλοτύρι και σως µουστάρδας /
Lettuce, tomato, croutons, chicken fillet, Kefalotyri cheese and mustard sauce.

Ρόκα  Μαρούλι / Rocket & Lettuce     3,50 € 6,00 €
Ρόκα, πράσινη σαλάτα, παρµεζάνα, κριτσίνια, λιαστές ντοµάτες, σως βαλσάµικο και σταφίδες /
Rocket salad, lettuce, Parmesan cheese, breadsticks, sun-dried tomatoes, balsamic vinegar sauce & raisins.

Μακαρόνι  Κοτόπουλο / Macaroni Chicken   3,50 €  6,00 € 
Μακαρονάκι, κοτόπουλο, µαγιονέζα, καρότο και ντοµάτα /
Macaroni, chicken, mayonnaise, carrot and tomato.

Χωριάτικη  / Greek       3,50 €  6,00 € 
Ντοµάτα, αγγούρι, κρεµµύδι, ελιές, πράσινες και κόκκινες πιπεριές, φέτα / 
Tomato, cucumber, onion, olives, green and red pepper, feta cheese.

Αγγουροντομάτα  / Tomato & Cucumber    3,00 € 
Ντοµάτα, αγγούρι, κρεµµύδι / Tomato, cucumber, onion.   

Στις σαλάτες χρησιµοποιούµε ελαιόλαδο
In salads we use olive oil



ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ / DESSERTS 

Α Ν Α Ψ Υ Κ Τ Ι Κ Α
REFRESHMENTS

Π Ο Τ Α
DRINKS

Αναψυκτικά / Refreshments 330ml     1,30 €
Αναψυκτικά / Refreshments 500ml    1,70 €
Αναψυκτικά / Refreshments 1,5L     2,60 €
Χυμοί , Τσάι  / Juices, Tea      1,50 €
Νερό εμφιαλωμένο / Mineral Water 500ml   0,50 €
Νερό εμφιαλωμένο /  Mineral Water 1,5L        1,00 €
Energy Drink (Monster)     2,00 €
Energy Drink (Monster Zero)      2,00 €

* All our salads are prepared using olive oil.

* We use sunflower oil for deep frying.

Tο Κατάστηµα πληρεί
σύστηµα διαχείρισης HACCP

HACCP certified
management system.

Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει εάν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό στοιχείο (απόδειξη−τιμολόγιο).
Το κατάστημα υποχρεούται να διαθέτει έντυπα δελτία σε ειδική θήκη δίπλα  στην έξοδο για τη διατύπωση  οποιασδήποτε διαμαρτυρίας.

Στις τιμές του καταλόγου περιλαμβάνονται όλες οι νόμιμες επιβαρύνσεις και ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Απαγορεύεται η κατανάλωση αλκοόλ σε άτομα κάτω των 18 ετών χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση των κηδεμόνων.

The consumer has no obligation to pay if he does not receive the legal document (proof-invoice).
The shop is required to have printed cards in a special case next to the exit to make any protest.

List prices include all legal charges and may change without notice.
It is forbidden to drink alcohol to people under the age of 18 without the written consent of the guardians.

Αγορανομικός υπεύθυνος: Παπαβέργος Πρόδρομος. Α.Φ.Μ. 062752018
Food Service Market Inspection Manager: Papavergos Prodomos. Vat Number: 062752018


