
MENU
SALADS
CAESAR SALAD
Μαρούλι, iceberg, caesar dressing, bacon, crispy chicken & κρουτόν.  

7,00 €

GREEN SALAD
Μαρούλι, iceberg, strawberry dressing, φρούτα εποχής, ψητός κατσικίσιος κορμός και φυστίκι.

7,00 €

PASTA SALAD
Ζυμαρικά ολικής, herb pesto, cream cheese, mini mozzarella, prosciutto, ντοματίνια και βασιλικός.

7,50 €

APPETIZERS
GOAT CHEESE
Ψητός κατσικίσιος κορμός με μαρμελάδα chili και φράουλα.

5,50 €

CRISPY MOZZARELLA
Με γλυκόξινη σάλτσα.

5,00 €

THINY ONIONS
Τηγανητό κρεμμύδι με pico de gallo και asian sauce.

3,50 €

NACHOS WITH GUACAMOLE & SOUR CREAM 3,50 €

FRIES
ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ* 2,50 €

ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ BBQ* 3,00 €

ΓΛΥΚΟΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ*
* Μπορούν να συνοδευτούν με sauces, όπως επίσης με bacon και γραβιέρα (χρέωση 1 €)

3,50 €

ΠΑΤΑΤΕΣ BBQ ΜΕ ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ, ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΚΑΙ ΛΑΔΙ ΤΡΟΥΦΑΣ 4,50 €

ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ ΜΕ CHEDDAR ΚΑΙ BACON 4,50 €

ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ ΜΕ CHEESY ΚΙΜΑ, CHEDDAR ΚΑΙ ΤΗΓΑΝΗΤΟ ΑΥΓΟ 5,00 €

BURGERS*
CHEESEBURGER μοσχαρίσιο μπιφτέκι 180γρ.
tartar sauce, κέτσαπ, μουστάρδα, ντομάτα, iceberg, double cheddar.

5,00 €

TRUFFLE BURGER μοσχαρίσιο μπιφτέκι 180γρ.
truffle mayo sauce, iceberg, ντομάτα, portobello, καπνιστό κασέρι, bacon, καραμελωμένα κρεμμύδια.

7,00 €

DUCK BURGER χειροποίητο μπιφτέκι πάπιας 180γρ. σε baobun
μαρμελάδα φράουλα - bacon, tartar sauce, iceberg, ντομάτα, κατσικίσιος κορμός, onion rings.

8,50 €

BEEF BURGER μοσχαρίσιο μπιφτέκι 180γρ. σε baobun
μαρμελάδα φράουλα - bacon, tartar sauce, iceberg, ντοματα, κατσικίσιος κορμός, onion rings.

8,00 €

DIRTY BURGER μοσχαρίσιο μπιφτέκι 180γρ.
tartar sauce, iceberg, ντομάτα, cheddar, bacon, τηγανητό αυγό, ψητό κρεμμύδι.

7,00 €

MEXICAN BURGER μοσχαρίσιο μπιφτέκι 180γρ.
guacamole, mango sauce, pico de gallo, iceberg, ντομάτα, chorizo, cheddar, jalapeno.

7,00 €

ITALIAN BURGER μοσχαρίσιο μπιφτέκι 180γρ.
sauce μουστάρδας, πέστο, μορταδέλα, mozzarella stick.

8,00 €

NEW YORK BURGER μοσχαρίσιο μπιφτέκι 180γρ.
mayo sauce με καραμελωμένα κρεμμύδια, bbq sauce, ντομάτα, iceberg, cheddar, bacon.

6,50 €

ASIAN CHICKEN BURGER
buttermilk chicken, coleslaw sauce, asian sauce, pickled ginger, pickled κόκκινο λάχανο.

6,50 €

VEGAN BURGER με portobello
guacamole, herb pesto, ντομάτα, iceberg, onion rings, τηγανητές γλυκοπατάτες.

6,00 €

TEXAS BURGER μοσχαρίσιο μπιφτέκι 180γρ.
tonkatsu sauce, coleslaw sauce, ντομάτα, bacon, cheddar, onion rings.

7,00 €

* ψωμάκι burger +0,00 €, brioche +0,00 € και baobun +0,50 €.
** extras: bacon +0,50 €, αυγό +1,00 €, καπνιστό κασέρι +0,50 €, cheddar +0,50 €, mozzarella sticks +1,50 €, 
onion rings +0,50 €.
*** όλα τα burger μπορούν να συνοδευτούν από πατάτες τηγανητές +1,50 €, πατάτες τηγανητές BBQ +2,00 € 
και γλυκοπατάτες τηγανητές +2,50 € και όλες τις sauces.
**** τα μπιφτέκια είναι χειροποίητα από 100% μοσχαρίσιο κιμά.



SANDO*
PHILLY CHEESE STEAK SANDO
Brioche με sliced beef, καραμελωμένα κρεμμύδια, cheddar, μουστάρδα, bbq sauce και jalapeno.

7,50 €

ARGENTINA SANDΟ
Brioche με rib-eye steak, pico de gallo, chimichurri sauce, μουστάρδα και asian sauce.

9,80 €

KATSU SANDO
Brioche με φιλέτο μοσχάρι, μουστάρδα, truffle mayo sauce, tonkatsu sauce, καραμελωμένα κρεμμύδια.

9,50 €

CHICKEN SANDO
Brioche με crispy chicken, asian sauce, teriyaki sauce, pickled καρότο.

7,00 €

CLUB ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ 
Με sauce tartar, καπνιστό κασέρι, μορταδέλα, bacon, ντομάτα, iceberg και επιλογή από:

> πατάτες τηγανητές 7,00 €
> πατάτες BBQ 7,50 €
> γλυκoπατάτες 8,00 €

STEAKS 
RIB EYE ΑΡΓΕΝΤΙΝΗΣ (~ 300γρ.)
Με baby πατάτες, chimichurri και σιναπόσπορο.

19,00 €

TAGLIATA BON FILLET (~ 300γρ.)
Με γλυκοπατάτες και truffle mayo sauce.

17,00 €

STAY FIT
BEEF POTATOES 
χειροποίητο 100% μοσχαρίσιο μπιφτέκι 200γρ., baby πατάτα ψητή 200γρ. και super salad (μπρόκολο, 
κουνουπίδι, σπαράγγι, καρότο).
> Διατροφικά στοιχεία ανά 100γρ.: ενέργεια: 461kj/110kcal, συνολικά λιπαρά: 3.8g εκ των οποίων κορεσμένα: 1.1g, 
υδατάνθρακες: 9.5g εκ των οποίων σάκχαρα: 1.9g, εδώδιμες ίνες: 1.8g, πρωτεΐνες: 8.5g, αλάτι: 0.2g.

7,50 €

CHICKEN RICE
φιλέτο κοτόπουλο 200γρ., άγριο ρύζι 250γρ. και super salad (μπρόκολο, κουνουπίδι, σπαράγγι, καρότο).
> Διατροφικά στοιχεία ανά 100γρ.: ενέργεια: 528kj/125kcal, συνολικά λιπαρά: 1.8g εκ των οποίων κορεσμένα: 0.4g, 
υδατάνθρακες: 14.3g εκ των οποίων σάκχαρα: 1.7g, εδώδιμες ίνες: 1.8g, πρωτεΐνες: 12.0g, αλάτι: 0.2g.

6,50 €

ΒON FILLET
φιλέτο μοσχάρι 250γρ., baby πατάτα ψητή 200γρ. και super salad (μπρόκολο, κουνουπίδι, σπαράγγι, 
καρότο).
> Διατροφικά στοιχεία ανά 100γρ.: ενέργεια: 500kj/119kcal, συνολικά λιπαρά: 3.6g εκ των οποίων κορεσμένα:1.2g, 
υδατάνθρακες: 9.4g εκ των οποίων σάκχαρα : 1.9g, εδώδιμες ινες: 1.8g, πρωτεΐνες: 11.3g, αλάτι: 0.2g.

14,80 €

CHICKEN PASTA
χειροποίητο 100% κοτόπουλο μπιφτέκι 200γρ., ζυμαρικά ολικής αλέσεως 200γρ. και super salad 
(μπρόκολο, κουνουπίδι, σπαράγγι, καρότο).
> Διατροφικά στοιχεία ανά 100γρ.: ενέργεια: 531kj/ 126kcal, συνολικά λιπαρά: 2.8g εκ των οποίων κορεσμένα: 
0.6g, υδατάνθρακες: 12.5g εκ των οποίων σάκχαρα: 1.7g, εδώδιμες ίνες: 2.2g, πρωτεΐνες: 11.6g, αλάτι: 0.2g.

6,50 €

SAUCES 1,00 €

ASIAN SAUCE TRUFFLE MAYO SAUCE CAESAR SAUCE STRAWBERRY BACON

TARTAR SAUCE MUSTARD MAYO SAUCE GUACAMOLE SAUCE SWEET CHILI SAUCE

SOUR CREAM SAUCE ΜΑΥΟ CURRY SAUCE MANGO SAUCE CHEDDAR SAUCE

TONKATSU SAUCE MAYO ΚΑΡΑΜΕΛΩΜΕΝΑ 
ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ

STRAWBERRY CHILI 
SAUCE

PICO DE GALLO

COLESLAW SAUCE

DESSERTS
CHOCO BAO BUNS
Mε λευκή πραλίνα, πραλίνα φουντουκιού και oreo.

5,50 €

SWEET CRISPY BAO
Mε φρούτα, oreo, λευκή σοκολάτα και dulce de leche.

5,50 €

* όλα τα sando μπορούν να συνοδευτούν από πατάτες τηγανητές +1,50 €, πατάτες τηγανητές BBQ +2,00 €
και γλυκοπατάτες τηγανητές +2,50 € και όλες τις sauces.


