
TOMATO FETA BRUSCHETTA ONION RINGS BROCCOLI SLAW SALAD

BABY CALAMARI FRIED MAC & CHEESE ΑΤΟΜΙΚΗ
ΜΕΡΙ∆Α

ΑΤΟΜΙΚΗ
ΜΕΡΙ∆Α

FRIDAYS™ GLAZE CHICKEN ALFREDO                                                                                                                                     
Στήθος κοτόπουλου που επικαλύπτεται με την 
αυθεντική σάλτσα Fridays Signature Glaze με Jack 
Daniel’s® ουίσκι. Σερβίρεται πάνω σε φετουτσίνι 
με σάλτσα κρέμας, Παρμεζάνα, μπέικον, κρεμμύδια, 
μανιτάρια, ντομάτα και λευκό κρασί.

QUINOA POWER SALAD WITH CHICKEN
Φέτες από στήθος κοτόπουλου ψημένο στη σχάρα 
πάνω σε φρέσκια σαλάτα από κινόα, μαρούλι, 
αγγουράκι, ντοματίνια, καρότο, βασιλικό, κόλιαντρο 
και αποξηραμένα κράνμπερι. Αναμειγμένη με 
βινεγκρέτ πορτοκαλιού.
Σερβίρεται και χωρίς κοτόπουλο

BACON CHEESEBURGER 
Burger ψημένο στη σχάρα με λιωμένο τυρί Κόλπυ και 
μπέικον. Σερβίρεται με τηγανητές πατάτες.

GUINNESS PORK BELLY SANDWICH
Χοιρινή πανσέτα σιγοψημένη στο φούρνο με μπύρα 
Guinness και μπαχαρικά, σε ψωμί ciabatta, με 
τραγανιστά κρεμμυδάκια Cajun, φέτες από πιπέρι 
χαλαπένιος, ντομάτα, μαρούλι και σάλτσα dijonnaise. 
Σερβίρεται με τηγανητές πατάτες και σάλτσα 
μπάρμπεκιου.

ITALIAN BURGER
Ζουμερό burger, εμπνευσμένο από Ιταλικές γεύσεις! 
Ψημένο στη σχάρα με λιωμένο τυρί Mozzarella,
σάλτσα μαρινάρα, πεπερόνι, τρυφερή φρέσκια ρόκα, 
ντομάτα, κρεμμύδι και αγγουράκι τουρσί. Συνοδεύεται 
με σάλτσα μαρινάρα.
 
CREAMY MUSHROOM PORK CUTLETS
Τρία ζουμερά, σοταρισμένα χοιρινά φιλέτα. Σερβίρονται με 
λαχανικά και πατάτες πουρέ με τυρί Cheddar και σάλτσα 
Creamy Mushroom με Fridays Signature Glaze.

CAJUN SHRIMP & CHICKEN PASTA
Φετουτσίνι αλ vτέντε με κρεμώδη σάλτσα Αλφρέδο, 
κοτόπουλο, γαρίδες, σοταρισμένα με γλυκές κόκκινες 
πιπεριές σε πικάντικο βούτυρο Cajun και πασπαλισμένα 
με τυρί Παρμεζάνα.

CHICKEN CHIMICHANGA 
Τηγανισμένη τορτίγια από αλεύρι με φέτες από στήθος 
κοτόπουλου, πράσινες πιπεριές και διάφορα τυριά. 
Γαρνιρισμένη με σάλτσα μαρινάρα και λιωμένα τυριά 
Κόλπυ και Mόντερεϊ Τζακ. Σερβίρεται με Ισπανικό ρύζι, 
γουακαμόλε, sour cream και πίκο ντε κάγιο.

€12.90 €14.90

ΔΙΑΛΕΞΤΕ ΕΝΑ ΟΡΕΚΤΙΚΟ

2 COURSE DINNER
Δεν ισχύει συγκεκριμένες μέρες, όπως Τραπεζικές/Δημόσιες Αργίες, Καρναβάλι ή ημέρα Αγίου Βαλεντίνου.

Δεν μπορεί να συνδυαστεί με οποιαδήποτε άλλη προσφορά, έκπτωση ή κουπόνι.

KΥΡΙΑΚΗ-ΠΕΜΠΤΗ, ΑΠΟ ΤΙΣ 16:00
ΟΡΕΚΤΙΚΟ + ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΟ

ΔΙΑΛΕΞΤΕ ΕΝΑ ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΟ

ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΑ: Κάποιες συνταγές μπορεί να περιέχουν αλκοόλ, μπαχαρικά ή αλλεργιογόνες ουσίες όπως αναφέρονται στην Ευρωπαϊκή νομοθεσία
και ίχνη των ουσιών αυτών μπορεί να εντοπισθούν σε άλλα πιάτα ή φαγητά που σερβίρονται εδώ. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ 

απευθυνθείτε στον διευθυντή. Στις τιμές συμπεριλαμβάνονται όλες οι νόμιμες χρεώσεις. To Jack Daniel’s είναι σήμα κατατεθέν και χρησιμοποιείται 
από το TGI Fridays Inc© κατόπιν σχετικής άδειας. 2018 TGI Fridays Inc.
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