
STARTERS & SHAREABLES
CLASSIC NACHOS 
Τορτίγια τσιπς με Ranch-style φασόλια και μείγμα 4 τυριών. Γαρνίρεται 
με pico de gallo, πιπεριές jalapeños, φρέσκο κρεμμύδι και κρεμμυδάκια 
pickled. Σερβίρεται με Sour Cream.  €12.25   
Προσθέστε Κοτόπουλο σχάρας €3.25 ή Sirloin Steak* €4.75

ONE NIGHT IN BANGKOK SPICY SHRIMP™ 
Τραγανές γαρίδες 227γρ. σερβιρισμένες σε μια κρεμώδη και 
πικάντικη σάλτσα γαρνιρισμένη με πράσινα κρεμμυδάκια και σουσάμι. 
Συνοδεύονται με σαλάτα Coleslaw.†  €11.50

WINGS 
Φτερούγες κοτόπουλου καλυμμένες με το δικό μας καπνιστό μείγμα 
μπαχαρικών, σιγοψήνονται και συνοδεύονται με σάλτσα μπλε τυριού, 
μπαστουνάκια καρότου και σέλερι. Σερβίρονται σε στιλ Buffalo ή στη 
σχάρα.  €9.00   

ALL-AMERICAN SLIDERS 
Τρία ζουμερά mini-burgers με λιωμένο τυρί American, τηγανητή ροδέλα 
κρεμμυδιού και σαλάτα colesalaw. Σερβίρονται σε ψωμάκι brioche.*  
€11.75

SPECIALIT Y ENTRÉES
BABY BACK RIBS   
Τρυφερά Baby Back Ribs καρυκευμένα και περιχυμένα με την αυθεντική 
μας BBQ σως. Σερβίρεται με πατάτες τηγανητές, σαλάτα coleslaw και 
φασόλια σε στιλ Ranch.  €17.75

NEW YORK STRIP STEAK 
Ζουμερό φιλέτο New York strip steak 340γρ. επικαλυμμένο με βούτυρο 
από μια ποικιλία μυρωδικών. Σερβίρεται με πατάτες τηγανητές και 
λαχανικά εποχής.*  €23.25

TUPELO CHICKEN TENDERS   
Χειροποίητα φιλετάκια κοτόπουλου πανέ. Σερβίρονται με τηγανητές 
πατάτες, σως μουστάρδας-μελιού και την αυθεντική μας BBQ σως.  
€10.00

TWISTED MAC, CHICKEN & CHEESE  
Ζυμαρικά Cavatappi αναμεμειγμένα σε σάλτσα 4 τυριών, ψιλοκομμένες 
κόκκινες πιπεριές και φιλέτο κοτόπουλο στη σχάρα.  €13.00

GRILLED NORWEGIAN SALMON   
Τρυφερό φιλέτο σολωμού 227γρ. ψημμένο στη σχάρα και περιχυμένο 
με την αυθεντική μας BBQ σως και βούτυρο με διάφορα μυρωδικά. 
Σερβίρεται με φρέσκα λαχανικά και πατάτες τηγανιτές.*  €16.50

SALADS & SANDWICHES
GRILLED CHICKEN CAESAR SALAD 
Η δική μας σαλάτα του Καίσαρα με 227 γρ. ψητό στήθος κοτόπουλο 
κομμένο σε φέτες, φρέσκο μαρούλι Romaine, τσιπς παρμεζάνας, 
κρουτόν και φλούδες τυριού παρμεζάνας.  €13.25 
Αντικαταστήστε το κοτόπουλο με ψητό Σολωμό* €16.25

GRILLED CHICKEN SANDWICH  
Στήθος κοτόπουλο 227γρ. σχάρας με λιωμένο τυρί Monterey Jack, 
καπνιστό μπέικον, μαρούλι και ντομάτα. Σερβίρεται σε φρυγανισμένο 
φρέσκο ψωμί με σως μουστάρδας μελιού.  €13.00

STEAK SALAD 
Sirloin steak 227 γρ. σε μία στρώση μείγματος λαχανικών  
με vinaigrette, κομματάκια μπλέ τυριού, κόκκινα κρεμμύδια  
Pickled, κόκκινες πιπεριές και τοματίνια. Γαρνιρισμένη  
με τηγανητά κρεμμυδάκια.*  €15.25

Διαθέτουμε πληροφορίες για αλλεργίες αναφορικά με όλα τα είδη του μενού μας. Εάν υποφέρετε από διατροφικές αλλεργίες, παρακαλούμε να ενημερώσετε τον σερβιτόρο σας πριν την παραγγελία 
σας για επιπρόσθετες λεπτομέρειες. †Περιέχει ξηρούς καρπούς ή καρπούς. *Η κατανάλωση ωμού ή ελαφρώς μαγειρεμένου φαγητού στα Hamburgers, κρέατα, πουλερικά, θαλασσινά, μαλάκια ή αυγά 
μπορεί να προκαλέσει δηλητηρίαση, ειδικά εαν λαμβάνετε ειδική ιατροφαρμακευτική αγωγή.

LEGENDARY® STEAK BURGERS

THE BIG CHEESEBURGER 
Burger 198 γρ. με μπιφτέκι απο ζουμερό φρέσκο μοσχαρίσιο κιμά Black 
Angus, τρείς φέτες τυριού cheddar, μαρούλι, ντομάτα και κρεμμύδι.  
€13.25

DOUBLE DECKER DOUBLE CHEESEBURGER 
Το “Down Home Double Burger” αποτελεί ένα Burger ως φόρος τιμής 
στο 1971: 396γρ. από 2 steak burgers με Αμερικάνικο τυρί, μαγιονέζα, 
μαρούλι, ντομάτα και κόκκινο κρεμμύδι.*  €17.25

BBQ BACON CHEESEBURGER 
Ένα ζουμερό φρέσκο μοσχαρίσιο Black Angus steak burger 198γρ 
καψαλισμένο με το δικό μας μείγμα μπαχαρικών, τη χειροποίητη 
Barbeque σάλτσα, τραγανά κομμάτια κρεμμυδιού, τυρί Cheddar, 
Μπέικον, τραγανό μαρούλι και ντομάτα.*  €13.25

MOVING MOUNTAINS® BURGER 
Burger 198 γρ με 100% μείγμα από λαχανικά, τυρί cheddar και μια 
τραγανή τηγανητή ροδέλα κρεμμυδιού. Σερβίρεται με μαρούλι και 
ντομάτα.  €14.25

ORIGINAL LEGENDARY® BURGER 
Το burger από όπου ξεκίνησαν όλα! Burger 198 γρ. από ζουμερό φρέσκο μοσχαρίσιο κιμά Black Angus, μπέικον, τυρί cheddar, τραγανή ροδέλα 
κρεμμυδιού, μαρούλι και ντομάτα. .*  €13.25

Όλα τα Legendary® Steak Burgers σερβίρονται σε φρέσκοψημμένο ψωμάκι brioche και με πατάτες τηγανιτές. Αναβαθμίστε τις τηγανιτές  
πατάτες με τις δικές μας τηγανισμένες ροδέλες κρεμμυδιού.  €2.75

EATSCLASSIC NACHOS ORIGINAL LEGENDARY® BURGER

DOUBLE DECKER DOUBLE CHEESEBURGER BABY BACK RIBS STEAK SALAD



ALTERNATIVE ROCK 
(ALCOHOL FREE) 
STRAWBERRY BASIL LEMONADE  
Δροσερή λεμονάδα αναμεμειγμένη με σιρόπι αγαύης,  
φρέσκιες φράουλες και βασιλικό.   
€6.70  |  με το ποτήρι  €15.15

COOKIES & CREAM MINI-MILKSHAKE 
Milkshake με παγωτό βανίλιας Μαδαγασκάρης με άσπρη σοκολάτα και μπισκότα 
Orεο®. Σερβίρεται με σαντιγύ και ένα τετράγωνο κομμάτι brownie.  €7.50

DESSERTS
HOT FUDGE BROWNIE  
Brownie σερβιρισμένο με παγωτό βανίλια, ζεστή fudge, τρίμμα από καρύδια, 
τρούφα σοκολάτας, φρέσκια σπιτική σαντιγί και ένα κεράσι.†  €11.25

NEW YORK CHEESECAKE 
Πλούσιο και κρεμώδες NY-style cheesecake σερβίρεται με λεπτές στρώσεις 
σοκολάτας και σιρόπι καραμέλας. Γαρνίρεται με τρούφα σε γεύση καραμέλας. 
€8.25

SIGNATURE COCKTAILS
HURRICANE  
Το αναμνηστικό cocktail και το κλασσικό cocktail της Νέας Ορλεάνης από το 1940! 
Bacardi Superior Rum, χυμός πορτοκάλι, μάνγκο, γρεναδίνη, Captain Morgan Dark 
Rum & Amaretto.  €10.20

CLASSIC CARIBBEAN MOJITO 
Το αγαπημένο σας με λίγη έξτρα φαντασία! 
Bacardi Superior Rum, φρέσκια μέντα, χυμό Lime, soda, premium Bacardi Anejo 
Cuatro και ζάχαρι.  €10.20

€17.65 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟ ΠΟΤΗΡΙ

JAM SESSIONS
BLACKBERRY SPARKLING SANGRIA 
Μοναδικό μείγμα με κόκκινο κρασί και τη φρέσκια γεύση από blackberries, χυμό 
cranberry, λίγο χυμό πορτοκάλι και αφρώδη   
€9.80  |  με το ποτήρι  €17.65

ROCKIN’ FRESH RITA 
Jose Cuervo Silver Tequila, φρέσκο χυμό lime και nectar αγάβης, με τη 
χαρακτηριστική γλυκιά και αλμυρή γεύση στο χείλος του ποτηριού. 
€10.50  |  με το ποτήρι  €17.65 
Επιλέξτε την Patrón Silver Tequila με επιπλέον χρέωση €1.00

ULTIMATE LONG ISLAND ICED TEA 
Tito’s Handmade Vodka, Bombay Sapphire Gin, Sailor Jerry Spiced Rum, Cointreau 
Orange Liqueur, χειροποίητο sour mix και λίγη Coca Cola.   
€11.50  |  με το ποτήρι  €17.65

ΞΑΝΑΖΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΜΕ ΕΝΑ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟ ΠΟΤΗΡΙ

STRAWBERRY BASIL LEMONADE

BLACKBERRY SPARKLING SANGRIA

HURRICANE
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Οι τιμές περιλαμβάνουν ποσοστά σερβιτόρων, όλες τις νόμιμες φορολογικές επιβαρύνσεις Φ.Π.Α καθώς και Δημοτικό φόρο. 
Το κατάστημα υποχρεούται να διαθέτει έντυπα δελτία σε θήκη δίπλα στην έξοδο για την διατύπωση οποιασδήποτε διαμαρτυρίας. Ο καταναλωτής (πελάτης) δεν έχει 

υποχρέωση να πληρώσει εάν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό στοιχείο (απόδειξη-τιμολόγιο). 
GB The shop is obliged to have printed documents in a safe case by the exit, for the purpose of registering any complaints. F Le magazin doit disposer des 

billetins imprimes, dans une case speciale a cote de la sortie, pour la formulation de toute plainte. D Das Lokal ist verpflichtet Formulare in einem gesonderten 
Fach am Ausgang zur Verfugung zu stellen, un gegenbenefalls Beschwerden anzugeben. Απολαύστε Υπεύθυνα: www.eneap.com.gr 

Αγορανομικός υπεύθυνος: Γιώργος Μπαρμπαλιάς 
Διαθέτουμε πληροφορίες για αλλεργίες αναφορικά με όλα τα είδη του μενού μας. Παρακαλούμε απευθυνθείτε στον σερβιτόρο σας για επιπλέον λεπτομέρειες. Εάν υποφέρετε από διατροφικές αλλεργίες, παρακαλούμε να ενημερώσετε τον σερβιτόρο 
σας πρίν την παραγγελία σας. Για όλα τα τηγανητά είδη χρησιμοποιείται μείγμα ηλιελαίου και φοινικέλαιο, για τις σαλάτες ελαιόλαδο ή ηλιέλαιο. Το μπέργκερ για χορτοφάγους,οι μπριζόλες, το κοτόπουλο, τα λουκάνικα, τα τοπικά γλυκά, το χοιρινό, 
τα παναρισμένα κρεμμύδια, τα ανάμεικτα τυριά, τα ψωμάκια brioche, τα μπέργκερ, σολωμός, καλαμάρια, γαρίδες, γλυκό brownie, λουκάνικα, πατάτες τηγανιτές, πατάτες με φλούδα 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.
†Περιέχει ξηρούς καρπούς ή καρπούς. 

*Η κατανάλωση ωμού ή ελαφρώς μαγειρεμένου φαγητού, στα hamburgers, κρέατα, 
πουλερικά, θαλασσινά, μαλάκια ή αυγά μπορεί να προκαλέσει δηλητηρίαση, ειδικά εαν λαμβάνετε ειδική ιατροφαρμακευτική αγωγή.

HOT FUDGE BROWNIE

love all,
allserve


