2.60

French fries
Rustic fries

4.40

Aioli frieS
Με αγιολί σως, παρμεζάνα & πάπρικα

5.60

Cheddar N' Bacon fries
Με cheddar σως & bacon

5.90

Extras: bacon, cheddar σως +1.50/υλικό
αγιολί σως, παρμεζάνα +0.90/υλικό

6.20

CAESAR'S

5.20

Στήθος κοτόπουλο, μαρούλι, κρουτόν
καλαμπόκι, παρμεζάνα & Caesar’s σως

5.00

The Rock
Baby ρόκα, μαρούλι, κατσικίσιο τυρί, τοματίνια κρουτόν,
ρόδι & σως βινεγκρέτ

4.20

ΜΠΙΦΤΕKI 180gr. ΑΠΟ 100% ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ ΚΙΜΑ

Coleslaw
Λάχανο - καρότο, κρεμμύδι, πράσινο μήλο & coleslaw
dressing

Ψωμάκι ολικής, μαρούλι, τομάτα, παναρισμένο portobello
bacon, παρμεζάνα & αγιολί σως

5.20
5.80

BBQ Chicken Wings 9τμχ

5.60

Crispy Hot Chicken Wings 7τμχ

5.80

Chicken wings Mix 8τμχ

4 x BBQ chicken wings + 4 x crispy hot chicken wings

4.20

Onion Rings 8τμχ

Παναρισμένες ροδέλες κρεμμυδιού

4.60

6.00
5.80

Επίλεξε
Homemade Premium Burger 200gr
100% φρέσκος μοσχαρίσιος κιμάς
με αλάτι & πιπέρι +1.00

Spring Rolls λαχανικών 4 τμχ
Nacho Chips WITH cheddar

Τα παράκατω ισχύουν για όλα τα burgers

Burger
SECTION

Πατάτες στο πλάι +1.30
Extras: παρμεζάνα, αγιολί σως +0.70/ ανά υλικό
cheddar σως, bacon +1.00/ ανά υλικό

2.80

Ham

3.20

CheeseburgeR

3.20

Chicken

4.00

KIDS MENU

5.20

Mayo pulled pork

6.00

CHICAGO
Ψωμάκι brioche, κρέμα τυρί, πίκλα, sauce cheddar & double bacon

Chilli n' Cheese Nuggets 8τμχ

SIMPLE BURGERS

5.00

LOCKDOWN
Ψωμάκι πανίνι, baby ρόκα, bacon, jam & ταλαγάνι

Mozzarella Sticks 8 τμχ

2.20

4.20

EGG
Ψωμάκι brioche, mayo, μαρούλι, τομάτα, παρμεζάνα
bacon & αυγό

Μπουκίτσες πανέ από μείγμα λιωμένου τυριού & πιπεριάς
σε τραγανή επικάλυψη

4.00
3.90

Brooklyn
Ψωμάκι brioche, coleslaw, philadelphia
& μαρμελάδα φράουλα με chili

Παναρισμένα μπαστουνάκια μοτσαρέλας

4.40

Rock n' Roll
Ψωμάκι panini, baby ρόκα, τομάτα, κατσικίσιο τυρί
καραμελωμένα κρεμμύδια, μανιτάρια & αγιολί σως

Chicken NUGGETS 8τμχ

Τραγανές παναρισμένες φτερούγες κοτόπουλο

4.80

Mexican
Ψωμάκι brioche, coleslaw, cheddar, chorizo
onion rings & σάλτσα τομάτας με πιπεριές jalapeno

Παναρισμένες φτερούγες κοτόπουλο, μαριναρισμένες
με BBQ σως

4.90

Original
Ψωμάκι brioche, smoked paprika mayo, μαρούλι
τομάτα, gouda, bacon & πίκλα

Κοτομπουκιές

4.60

BBQ
Ψωμάκι brioche, μαρούλι, τομάτα, καραμελωμένα κρεμμύδια
bacon, cheddar & BBQ σως

6.20
4.80

Black Dagger

Κλασικό ψωμάκι, μπιφτέκι μοσχαρίσιο 80gr, μαγιονέζα & κέτσαπ
Κλασικό ψωμάκι, μπιφτέκι ανάμεικτο 130gr, μαγιονέζα
κέτσαπ & μουστάρδα
Κλασικό ψωμάκι, μπιφτέκι ανάμεικτο 130gr, cheddar, μαρούλι
τομάτα, αγγουρομαγιονέζα, κέτσαπ & μουστάρδα
Κλασικό ψωμάκι, φιλέτο στήθος ή σνίτσελ κοτόπουλο, κηπουρού
μαρούλι, τομάτα & σως μουστάρδας

Extras: bacon, cheddar, gouda, καραμελωμένα
κρεμμύδια +0.30/ ανά υλικό
onion rings, παρμεζάνα, μανιτάρια, αυγό +0.50/ ανά υλικό

MONSTER BURGERs
ΜΠΙΦΤΕKI 300gr. ΑΠΟ 100% ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ ΚΙΜΑ

6.60

Brioche με σουσάμι, μαρούλι, τομάτα
μπιφτέκι Μοnster, αγγουρομαγιονέζα, κέτσαπ & μουστάρδα

6.60

Texas steak

Ψωμάκι panini, χοιρινό μπριζολάκι, καραμελωμένα κρεμμύδια
coleslaw & BBQ σως

Monster Chicken
Brioche με σουσάμι, μαρούλι, τομάτα, στήθος
ή σνίτσελ κοτόπουλο, σως μουστάρδας, κέτσαπ & μουστάρδα

6.60

Monster FILLED
Brioche με σουσάμι, μαρούλι, τομάτα
γεμιστό μπιφτέκι 3 τυριών, σως γιαουρτιού, κέτσαπ & μουστάρδα

8.10

Monster BBQ
Brioche με σουσάμι, μαρούλι, μπιφτέκι Μοnster
τομάτα, σως BBQ, cheddar, bacon & καραμελωμένα κρεμμύδια

Simple Burger + Συνοδευτικές Rustic Fries + Χυμός ΗΒΗ GO 250ml

Ψωμάκι brioche, pulled pork, smoked paprika mayo, γαλλικό μαρούλι
τομάτα, gouda & πίκλα

Monster Burger

8,30

MONSTER AIOLI
Ψωμάκι brioche με σουσάμι, μαρούλι, τομάτα, σως αγιολί
παρμεζάνα, chorizo, καραμελωμένα κρεμμύδια

8,30

MONSTER JAM
Ψωμάκι brioche με σουσάμι, coleslaw, ταλαγάνι
& μαρμελάδα φράουλα με τσίλι

Italy

Ψωμάκι Panini, φιλέτο κοτόπουλο από στήθος, baby ρόκα
παρμεζάνα, προσούτο & πέστο βασιλικού

MIAMI

Extras: bacon, cheddar, gouda, onion rings +0.60/ ανά υλικό
καραμελωμένα κρεμμύδια, αυγό +0.50/ ανά υλικό
μανιτάρια +0.80/ ανά υλικό

Ψωμάκι brioche, coleslaw, sweet n sour sauce & ανανάς

Όλα τα Monster Burgers συνοδεύονται από Rustic fries

3.80

Veggie burger

Extras: παρμεζάνα, αγιολί σως +0.70
cheddar σως, bacon +1.00

3.80

KABOYPI burger

6.00

NOT MEAT BURGER

Ψωμάκι πανίνι, baby ρόκα, τομάτα, μανιτάρια
λαχανικά εποχής & σως βινεγκρέτ
Ψωμάκι πανίνι, καβούρι, τομάτα, μαρούλι
& νηστίσιμη μαγιονέζα
Ψωμάκι πανίνι, vegan mayo, μαρούλι, τομάτα & bbq sauce

2310 60 22 20
ONLINE ORDER -10%

SANDWICHES
3.80

CAEsar's sandwich
Panini ή tortilla με φιλέτο κοτόπουλο από στήθος
μαρούλι, καλαμπόκι, παρμεζάνα & Caesar’s σως

4.40

BBQ Pulled Pork
Panini ή tortilla, pulled pork, coleslaw, καραμελωμένα κρεμμύδια
μήλο & BBQ σως

3.80

2021

Bavarian
Panini ή tortilla, λουκάνικο Bαυαρίας, μαγιονέζα, τομάτα
cheddar σως & παρμεζάνα

3.20

Falafel vegetArian
Panini ή tortilla, φαλάφελ, νηστίσιμη μαγιονέζα, μαρούλι
μανιτάρια, τομάτα & κρεμμύδι

4.20

CHEESESTEAK
Panini ή tortilla, donner, gouda, τσιγαρισμένο κρεμμύδι, τομάτα
μαρούλι, smoked paprika & mayo

3.80

CHICKYS
Panini ή tortilla, κοτομπουκιές, mayo, μαρούλ & τομάτα

5.60

Club Sandwich
Ψωμάκι τοστ, μαρούλι, τομάτα, μαγιονέζα, γαλοπούλα
bacon, gouda & ζαμπόν

6.60

Club STEAK
Με 2 πίτες, τυροκαυτερή, μπριζολάκι, μαρούλι
τομάτα & σως γιαουρτιού

6.60

Club chicken
Με 2 πίτες, κηπουρού, κοτόπουλο στήθος ή σνίτσελ
μαρούλι, τομάτα & σως μουστάρδας

7.00

Club DONNER
Με 2 πίτες, donner, μαρούλι, τομάτα, σως γιαουρτιού
κέτσαπ & μουστάρδα

Όλα τα Club συνοδεύονται από Rustic fries
Extras: παρμεζάνα, αγιολί σως +0.70/ ανά υλικό
cheddar σως, bacon +1.00/ ανά υλικό

6.90

6.00

club sandwich
+ αναψυκτικό 330ml

Monster Burger 7.90
+ αναψυκτικό 330ml
7.00

DISCOVER
OUR NEW
SEASON
MENU

Cheeseburger
5.00 με πατάτες + αναψυκτικό 330ml

5.80

2 cheeseburger

6.40

5.50

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως: Οι τιμές μας αναφέρονται σε € (euro) και εμπεριέχουν όλους τους
νόμιμους φόρους. Κατεψυγμένα προϊόντα είναι: τα μπιφτέκια 130/180/300gr, το γεμιστό μπιφτέκι, οι πατάτες,
τα σνίτσελ κοτόπουλο, το καβούρι & τα falafel. Τηγανίζουμε σε ηλιέλαιο. Στις σαλάτες μας χρησιμοποιούμε extra
παρθένο ελαιόλαδο.
Ενημερώστε μας για τυχόν αλλεργίες.
Vegetarian.
Spicy.
Ο παρόν τιμοκατάλογος μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς προειδοποίηση.
Ισχύουν προνομιακές τιμές υπό προϋποθέσεις. Ενημερωθείτε για αυτές στο member club του blackdagger.gr.
Υπεύθυνος: Γιάννης Πασχαλίδης

ONLINE ORDER -10%
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