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WINGS 
Φτερούγες κοτόπουλου με το δικό μας 
μείγμα μπαχαρικών, σιγοψήνονται και 
σερβίρονται με σάλτσα τηε επιλογής σας 
Classic Buffalo ή Sweet & Spicy Tangy ή 
σπιτική BBQ Sauce. Συνοδεύεται με Celery 
Sticks και Blue Cheese Sauce.     

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

STEAK SALAD 
Ψητό steak 227 γρ. σε μία στρώση 
μείγματος λαχανικών με Vinaigrette 
μπλέ τυριού, κόκκινα κρεμμύδια Pickled, 
κόκκινες πιπεριές, κομματάκια μπλε τυριού 
κ ζουμερές τομάτες.*   

SOUTHWESTERN CHICKEN BOWL   
Fajita-Spiced κοτόπουλο σε σαλάτα απο 
κινόα, φρέσκο Pico De Gallo, μαύρα 
φασόλια, κόκκινο λάχαλο και μείγμα 
πράσινων λαχανικών αναμειγμένο με 
Guacamole Ranch Dressing.   
Αντικαταστήστε το κοτόπουλο με  
Grilled Steak* 

LEGENDARY®  
STEAK BURGERS
ORIGINAL LEGENDARY ® BURGER 
Το burger από όπου ξεκίνησαν όλα! Burger  
198 γρ. από ζουμερό φρέσκο μοσχαρίσιο κιμά, 
καπνιστό μπέικον, τυρί Cheddar, μαρούλι και 
ντομάτα. Σερβίρεται σε Gluten Free ψωμακι. 
Συνοδεύεται από τηγανιτές πατάτες.*  

THE BIG CHEESEBURGER 
Burger 198 γρ.με ζουμερό φρέσκο 100% 
μοσχαρίσιο κιμά, με τρεις λιωμένες φέτες 
τυριού Cheddar, μαρούλι, ντομάτα και 
κρεμμύδι. Σερβίρεται σε Gluten Free ψωμακι. 
Συνοδεύεται από τηγανιτές πατάτες.*  

BBQ BACON CHEESEBURGER 
Ένα ζουμερό φρέσκο 100% μοσχαρίσιο  Βurger 
198 γρ. καψαλισμένο με το δικό μας μείγμα 
μπαχαρικών, χειροποίητη Barbeque Sauce, τυρί 
Cheddar,καπνιστό  μπέικον, τραγανό μαρούλι 
και ντομάτα. Σερβίρεται σε Gluten Free 
ψωμακι. Συνοδεύεται από τηγανιτές πατάτες.  

DOUBLE-DECKER DOUBLE 
CHEESEBURGER 
Το “Down Home Double Burger” αποτελεί ένα 
Burger φόρο τιμής στο 1971: 396γρ. μοσχαρίσιος 
κιμάς,απτελούμενο από 2 Steak Burgers με τυρί 
American, μαγιονέζα, μαρούλι, ντομάτα και 
κόκκινο κρεμμύδι. Σερβίρεται σε Gluten Free 
ψωμακι. Συνοδεύεται από τηγανιτές πατάτες.  

SMASHED & 
STACKED
SWISS MUSHROOM BURGER 
2 Smashed 85γρ Burgers από φρέσκο 
μοσχαρίσιο κιμά ψημένα 
Medium-Well με τυρί Swiss, 
σοταρισμένα μανιτάρια, μαρούλι, 
ντομάτα και μαγιονέζα.*  

SPICY DIABLO BURGER 
2 Smashed 85γρ Burgers από φρέσκο 
μοσχαρίσιο κιμά ψημένα Medium-
Well με Monterey τυρί Jαck, Pickled 
Jalapeños, μαρούλι, ντομάτα και 
πικάντικη μαγιονέζα.*  

ΕΠΙΠΛΕΟΝ 
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ
ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΙΤΕΣ  

ΦΡΕΣΚΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ  

ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΑΛΑΤΑ  
CAESAR   
χωρίς crouton.



Με συνεχείς εκπαιδεύσεις προσωπικού,διασφαλίζουμε ότι τηρούνται όλες οι απαραίτητες διαδικασίες κατά στην προετοιμασία των γευμάτων του Gluten 
Free μενού. Το Gluten Free αναφέρεται σε γεύματα που δεν εμπεριέχουν γλουτένη σε αριθμό πάνω από 20 μέρη ανά εκατομμύριο (μαε). Διαθέτουμε και 
χρησιμοποιούμε ξεχωριστή φριτέζα Gluten Free για την παρασκευή των Gluten Free γευμάτων.              
Επειδή:  α) βασιζόμαστε στην ακριβή  πληροφόρηση όπως αυτή μας  παρέχεται από τους προμηθευτές μας β) η παρασκευή των γευμάτων  γίνεται σε 
κοινή κουζίνα κατά τα στάδια προετοιμασίας, εκτέλεσης και τελειοποίησης των γευμάτων γ) χρησιμοποιούμε κοινό λάδι ,δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την 
απόλυτη ασφάλεια της μη επαφής των προϊόντων μας με άλλα προϊόντα αλλά ούτε για οποιαδήποτε ανακρίβεια πληροφόρησης που μπορεί να υπάρχει 
σχετικά με τα αλλεργιογόνα που παρέχονται από τους προμηθευτές μας. Εξαιτίας όλων των παραπάνω αδυνατούμε να εγγυηθούμε την απόλυτη ασφάλεια 
των αλλεργιογόνων αλλά καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την ασφάλεια και την ορθή χρήση των προϊόντων αυτών.          
*Η κατανάλωση ωμού ή ελαφρώς μαγειρεμένου φαγητού, στα hamburgers, κρέατα, πουλερικά, θαλασσινά, μαλάκια ή αυγά μπορεί να προκαλέσει 
δηλητηρίαση, ειδικά εάν λαμβάνετε ειδική ιατροφαρμακευτική αγωγή. Διαθέτουμε πληροφορίες για αλλεργίες αναφορικά με όλα τα είδη του μενού μας. 
Παρακαλούμε απευθυνθείτε στον σερβιτόρο σας για επιπλέον λεπτομέρειες πριν δώσετε την παραγγελία σας. †Περιέχει ξηρούς καρπούς ή καρπούς.
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ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΑ
COWBOY RIBEYE 
Ζουμερό φιλέτο Cowboy Ribeye 397γρ. επικαλυμμένο με βούτυρο 
μυρωδικών. Σερβίρεται με πουρέ από φρέσκιες πατάτες και φρέσκα 
λαχανικά.*  

NEW YORK STRIP STEAK 
Ζουμερό φιλέτο New York Strip Steak 340γρ. επικαλυμμένο με βούτυρο 
μυρωδικών. Σερβίρεται με πουρέ από φρέσκιες πατάτες και φρέσκα 
λαχανικά.*  

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.  

SMOKEHOUSE BBQ COMBO 
Επιλέξτε ανάμεσα από τρυφερά Baby Back Ribs, κοτόπουλο ή και 
τρυφερά καπνιστά κομμάτια χοιρινού. Όλα τα κρέατα σερβίρονται 
με την δικιά μας αυθεντική BBQ σως. Ο τέλειος συνδυασμός των 
καπνιστών μας πιάτων με πατάτες τηγανητές, σαλάτα Coleslaw και 
φασόλια σε στιλ Ranch.   
Duo Combo    
Trio Combo  

CEDAR PLANK SALMON 
Σολωμός Νορβηγίας 227γρ ψημένο στη σχάρα πάνω σε φλοίδα ξύλου 
από κέδρο με Sweet & Spicy μουστάρδα. Σερβίρεται με  
πουρέ απο πατάτα και φρέσκα λαχανικά.*   

BARBECUE CHICKEN 
Μισό κοτόπουλο ψημένο και μαριναρισμένο με την δικιά μας  
σπιτική σάλτσα BBQ. Σερβίρετε με πατάτες τηγανητές,  
Coleslaw και φασόλια σε στιλ Ranch.    

SANDWICHES
BBQ PULLED PORK SANDWICH   
Καπνιστά κομμάτια χοιρινού 142γρ, με τη δική μας σπιτική BBQ Sauce. 
Σερβίρεκαι πάνω σε ψωμί χωρίς γλουτενη με σαλάτα Coleslaw, πίκλες 
και τηγανιτές πατάταες.   

GRILLED CHICKEN SANDWICH   
Στήθος κοτόπουλο 227γρ. σχάρας με λιωμένο τυρί Monterey Jack, 
καπνιστό μπέικον, μαρούλι και ντομάτα. Σερβίρεται σε φρυγανισμένο 
Gluten Free ψωμί με σως μουστάρδας μελιού και πατάτες τηγανητές.  

ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ
HOT FUDGE BROWNIE 
Gluten Free Brownie σερβιρισμένο με παγωτό βανίλια, ζεστή fudge, 
τρούφα σοκολάτας, φρέσκια σπιτική σαντιγί και ένα κεράσι.  

ICE CREAM 
Επιλέξτε ανάμεσα απά βανίλια  
Μαδαασκάρης ή πλούσια σοκολάτα.  

MILKSHAKE 
Επιλέξτε ανάμεσα απά βανίλια  
ή πλούσια σοκολάτα.  

ΠΑΙΔΙΚΑ
ΠΑΙΔΙΚΟ BURGER με τηγανιτές πατάτες. 
Σερβίρεται σε Gluten Free ψωμάκι.  

ΠΑΙΔΙΚΟ CHEESEBURGER με τηγανιτές πατάτες. 
Σερβίρεται σε Gluten Free ψωμάκι.  

ΨΗΤΟ ΣΤΗΘΟΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ με φρέσκα λαχανικά.  

ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΑΛΑΤΑ ΜΕ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ  


