
∆εν ισχύει συγκεκριµένες µέρες, όπως Τραπεζικές/∆ηµόσιες Αργίες ή την ηµέρα του Αγίου Βαλεντίνου.
∆εν µπορεί να συνδυαστεί µε οποιαδήποτε άλλη προσφορά, έκπτωση ή κουπόνι.

CHICKEN CAESAR SALAD
Σαλάτα του Καίσαρα µε φέτες από στήθος κοτόπουλου 
ψηµένο στη σχάρα. Γαρνιρισµένη µε φρέσκιες ντοµάτες, 
κρουτόνια και Παρµεζάνα.
- Σερβίρεται και χωρίς κοτόπουλο

FETTUCCINE CHICKEN MARINARA
Στήθος κοτόπουλου ψηµένο στη σχάρα µε φετουτσίνι, 
µανιτάρια, Παρµεζάνα, λευκό κρασί και σάλτσα 
µαρινάρα µε βασιλικό.

FRIDAYS™ CHEESEBURGER
Ζουµερό burger ψηµένο στη σχάρα µε λιωµένο τυρί. 
Σερβίρεται µε τηγανητές πατάτες.

VEGGIE BURGER
Σπιτικό burger για χορτοφάγους, φτιαγµένο από 
λαχανικά, κόκκινα φασόλια, κρεµµύδι, κύµινο και 
θυµάρι. Προσθέτουµε σάλτσα dijonnaise και τραγανιστά 
κρεµµυδάκια Cajun. Σερβίρεται µε σάλτσα Southwest 
και τηγανητές πατάτες.

CHICKEN FINGERS
Νόστιµα φιλετάκια κοτόπουλου πανέ. Επιλέξτε ανάµεσα 
σε κλασικά ή µε µπαχαρικά Cajun. Σερβίρονται µε πατάτες 
τηγανητές, coleslaw και σάλτσα από µουστάρδα µε µέλι.

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

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.

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 
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