
EATSCLASSIC NACHOS ORIGINAL LEGENDARY® BURGER

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.

SURF & TURF BURGER BABY BACK RIBS STEAK SALAD

SALADS & SANDWICHES
GRILLED CHICKEN CAESAR SALAD 
Η δική μας σαλάτα του Καίσαρα με 227γρ. ψητό στήθος κοτόπουλο 
κομμένο σε φέτες, φρέσκο μαρούλι Romaine, τσιπς παρμεζάνας, 
κρουτόν και φλοίδες 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 και πατάτες τηγανητές.  €13.00

STEAK SALAD 
Sirloin steak 227γρ. σε μία στρώση ανάμεικτης σαλάτας με σως 
vinaigrette, κομματάκια μπλέ τυριού, πιίκλες κόκκινου κρεμμύδιου, 
κόκκινες πιπεριές και τοματίνια. Γαρνιρισμένη με τραγανές λωρίδες 
κρεμμυδιού.*  €15.25

BBQ PULLED PORK SANDWICH 
Τρυφερά καπνιστά κομμάτια μαδημένου χοιρινού καρυκευμένο και 
περιχυμένο με την αυθεντική μας BBQ σως, Σερβίρεκαι πάνω σε 
φρυγανισμένο ψωμί με σαλάτα Coleslaw και πίκλες. Συνοδεύεται απο 
τηγανιτές πατάτες.  €13.00

SPECIALIT Y ENTRÉES
BABY BACK RIBS 
Τρυφερά Baby Back Ribs καρυκευμένα και γλασαρισμένα με την 
αυθεντική μας BBQ σως. Σερβίρεται με πατάτες τηγανητές, σαλάτα 
Coleslaw και φασόλια σε στιλ Ranch.  €18.25

NEW YORK STRIP STEAK 
Ζουμερό φιλέτο New York strip steak 340γρ. επικαλυμμένο με 
αρωματικό βούτυρο μυρωδικών. Σερβίρεται με πατάτες τηγανητές και 
λαχανικά εποχής.*  €23.25 
Απολαύστε το πιάτο σε στιλ Surf n’ Turf με τις τραγανές γαρίδες Bangkok 
αναμιγμένα σε μια κρεμώδη ελαφριά πικάντικη σαλτσα.  €5.75

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

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

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

STARTERS & SHAREABLES

ONE NIGHT IN BANGKOK SPICY SHRIMP™ 
227γρ Τραγανές γαρίδες με επικάλυψη απο κρεμώδη πικάντικη σάλτσα 
και γαρνιρισμένο με πράσινο ψιλοκομμένο κρεμμύδι. Σερβίρεται πάνω 
σε Coleslaw. €11.50

ONION RING TOWER 
Οι δικές μας τραγανές ροδέλες κρεμμυδιού, παναρισμένες και 
σερβιρισμένες με σάλτσα Ranch και Barbecue.  €7.50  

WINGS 
Φτερούγες κοτόπουλο που σιγοψήνονται με το δικό μας μείγμα 
μπαχαρικών. Επιλέξτε τα με Classic Buffalo ή Barbecue sauce. 
Σερβίρονται με σέλερι και Blue cheese dressing. €9.00   

ALL-AMERICAN SLIDERS 
Τρία ζουμερά mini-burgers με λιωμένο τυρί, τραγανό onion ring ροδέλα 
κρεμμυδιού και σαλάτα Coleslaw. Σερβίρονται σε ψωμάκι Brioche.*  €11.75

CLASSIC NACHOS 
Τορτίγια τσιπς με Ranch-style φασόλια και μείγμα 4 τυριών. Γαρνίρεται με Pico de Gallo, πιπεριές Jalapeños, φρέσκο κρεμμύδι, λιωμένο Cheddar, 
Monterey Jack Cheese και πίκλες κόκκινου κρεμμυδιού. Σερβίρεται με Sour Cream.  €12.25   
Προσθέστε Guacamole €3.00 Κοτόπουλο σχάρας €3.25 ή Sirloin Steak* €4.75

LEGENDARY® STEAK BURGERS
ORIGINAL LEGENDARY® BURGER 
Το Burger από όπου ξεκίνησαν όλα! Φρέσκο 100% μοσχαρίσιο 198γρ 
Black Angus Steak Burger, μπέικον, τυρί Cheddar, τραγανό Onion ring, 
μαρούλι και ντομάτα.*  €13.25

THE BIG CHEESEBURGER 
Φρέσκο 100% μοσχαρίσιο Black Angus Steak Burger 198γρ τρείς φέτες 
λιωμένο τυρί Cheddar, μαρούλι ,ντομάτα και κρεμμύδι.*  €13.25

DOUBLE DECKER DOUBLE CHEESEBURGER 
Ένας φόρος τιμής στο Burger του 1971 ‘’Down Home Double Burger’’ 
396γρ φρέσκο 100% μοσχαρίσιο Black Angus Steak Burger με τυρί, 
μαγιονέζα, μαρούλι, ντομάτα και κρεμμύδι.*  €17.25

SURF & TURF BURGER 
Το δικό μας Signature Steak Burger 198γρ επικαλυμένο με πικάντικες 
γαρίδες One Night in Bangkok Shrimp™, τοποθετημένα πάνω σε μια 
στρώση απο πικάντικο Colesslaw.*  €16.75 

BBQ BACON CHEESEBURGER 
Φρέσκο 100% μοσχαρίσιο Black Angus Burger 198γρ πασπαλίσμενο με το 
δικό μας μείγμα μπαχαρικών. Επικαλύπτεται με την δικιά μας 
χειροποίητη Barbecue Sauce, τραγανές λωρίδες κρεμμυδιού, τυρί 
Cheddar, καπνιστό μπέικον, μαρούλι και ντομάτα.*  €13.25

MOVING MOUNTAINS® BURGER 
Plant-based patty 170γρ με 100% μείγμα από λαχανικά, τυρί cheddar και 
μια τραγανή τηγανητή ροδέλα κρεμμυδιού. Σερβίρεται με μαρούλι και 
ντομάτα.  €14.25

Όλα τα Legendary® Steak Burgers σερβίρονται σε φρέσκοψημμένο ψωμάκι brioche και πατάτες τηγανητές. Αναβαθμίστε τις τηγανητές σας 
πατάτες, με πατάτες γαρνιρισμένες με μπέικον, λιωμένο τυρί και φρέσκο κρεμμύδι. €2.00



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.

DESSERTS
HOT FUDGE BROWNIE  
Ζεστό σπιτικό Brownie σερβιρισμένο με παγωτό βανίλια, ζεστή fudge,  
τρούφα σοκολάτας, σαντιγί και ένα κεράσι.  €11.25

NEW YORK CHEESECAKE 
Πλούσιο και κρεμώδες NY-style cheesecake. Σερβίρετε με σάλτσα απο  
φρέσκιες φράουλες.  €8.25

SIGNATURE COCKTAILS
HURRICANE  
Το Signature cocktail μας 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 ζάχαρη.  €10.20

PASSION FRUIT MAI TAI  
Ένα κλασσικό Tiki cocktail που χρονολογείται από το 1940, στην Καλιφόρνια! 
Sailor Jerry Spiced Rum, φρούτα του πάθους, μείγμα από απο κλασσικές  
Tiki γεύσεις και φρέσκο ανανά.  €10.20

€17.65 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΟ ΠΟΤΗΡΙΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΟ ΠΟΤΗΡΙ

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

ROCKIN’ FRESH RITA 
Jose Cuervo Silver Tequila, φρέσκο χυμό lime και nectar αγαύης, με τη 
χαρακτηριστική γλυκιά και αλμυρή γεύση στο χείλος του ποτηριού. 
€10.50  |  με το συλλεκτικό 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 συλλεκτικό ποτήρι  €17.65

ΞΑΝΑΖΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΜΕ ΕΝΑ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟ ΠΟΤΗΡΙΞΑΝΑΖΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΜΕ ΕΝΑ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟ ΠΟΤΗΡΙ

HOT FUDGE BROWNIE

STRAWBERRY BASIL LEMONADE

BLACKBERRY SPARKLING SANGRIA

HURRICANE
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ALTERNATIVE ROCK 
(ΧΩΡΙΣ ΑΛΚΟΟΛ) 
STRAWBERRY BASIL LEMONADE  
Δροσερή λεμονάδα αναμεμειγμένη με φρέσκιες φράουλες,και βασιλικό.   
€6.70  |  με το συλλεκτικό 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 απο ζαχαρωμένο Brownie.   
€7.50

ΤΙΜΗ ΜΑΣ ΝΑ ΣΕΡΒΙΡΟΥΜΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑΤΙΜΗ ΜΑΣ ΝΑ ΣΕΡΒΙΡΟΥΜΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ     
Coca-Cola Classic, Coca-Cola Zero Sugar, Coca-Cola Light, Fanta, Sprite  €3.15

     Red Bull Energy Drink & Red Bull Sugarfree.  €3.95 

Ρωτήστε τον σερβιτόρο σας για όλες τις γεύσεις που διατίθενται. 


