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LET’S GET THINGS
STARTED

Try our famous

FRIDAYS TM
SIGNATURE GLAZE

made with Jack Daniel's®
Tennessee Whiskey
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CAJUN-FRIED CHICKEN SALAD

& FRESH
SALADS

Τηγανισμένες παναρισμένες φέτες από στήθος
κοτόπουλου, με φρυγανισμένο σουσάμι και την
αυθεντική σάλτσα Fridays™ Signature Glaze.

PARMESAN – CRUSTED
€9.60
CHICKEN QUESADILLAS
Our flour tortilla is packed with grilled chicken,
tomato-basil mix, bacon and Monterey Jack
cheese. We coat it with Parmesan and pan-fry
it until crispy, golden brown, then drizzle it with
balsamic glaze.
Τραγανή τορτίγια από αλεύρι, µε γέµιση από στήθος
κοτόπουλου, µείγµα από ντοµάτα και βασιλικό, µπέικον,
τυρί Mόντερεϊ Τζακ και Παρµεζάνα, γαρνιρισµένη µε
βαλσάµικη σάλτσα.

BUFFALO WINGS
6pcs €5.40 / 12pcs €9.20
Chicken wings tossed in spicy Buffalo sauce.
Served with crisp celery sticks and Bleu cheese
dressing.
Φτερούγες κοτόπουλου με πικάντικη σάλτσα Μπάφαλο,
σέλινο και σάλτσα Ροκφόρ.

FRIED MOZZARELLA 4pcs €6.00 / 6pcs €8.80
Crisp, golden outside with creamy melted cheese
on the inside. Served with marinara sauce.
Τηγανισμένο τυρί Μοτσαρέλλα πασπαλισμένο με
τριμμένη φρυγανιά και σάλτσα μαρινάρα.

FRIED MAC & CHEESE
€8.60
Irresistible creamy cheeses and elbow noodles,
golden-fried to perfection. Served with marinara
sauce.
Νοστιµότατες παναρισµένες µπουκιές µε µακαρόνι και
λιωµένο τυρί. Συνοδεύονται µε σάλτσα µαρινάρα.

SHAREABLE PLATTERS
FRIDAYS™ SIGNATURE SAMPLER
€18.70
Our signature platter of crispy Cajun shrimp,
Fridays™ Sesame Chicken Strips and a half rack
of Fridays™ Signature Glazed Ribs with extra
Fridays™ Signature Glaze for dipping.
Τραγανές γαρίδες Cajun, Fridays™ Sesame Chicken
Strips και μισή πλάκα Fridays™ Signature Glazed Ribs με
επιπλέον σάλτσα Fridays™ Signature Glaze.

FRIDAYS™ THREE-FOR-ALL
€16.10
A trio of our most famous appetizers: Loaded
Potato Skins, Fried Mozzarella and our spicy
Buffalo Wings, complete with sour cream with
green onions, marinara sauce and celery sticks
with Bleu cheese dressing.
Συνδυασμός από τα πιο διάσημα μας ορεκτικά: Loaded
Potato Skins, Fried Mozzarella και πικάντικα Buffalo
Wings. Συνοδεύονται με sour cream με φρέσκα
κρεμμυδάκια, σάλτσα μαρινάρα, σέλινο και σάλτσα
Ροκφόρ.

SIGNATURE
GLAZE GRILL

FRIDAYS™ SIGNATURE
€17.90
CHICKEN & SHRIMP
One juicy grilled chicken breast drizzled with
Fridays™ Signature Glaze and Cajun spiced
shrimp. Served with Cheddar mashed potatoes
and chef’s vegetables.
Ζουμερό φιλέτο κοτόπουλου ψημένο στη σχάρα με την
αυθεντική σάλτσα Fridays™ Signature Glaze και γαρίδες
Cajun. Σερβίρεται με λαχανικά του σεφ και πατάτες
πουρέ με τυρί Cheddar.

FRIDAYS™ SIGNATURE SAMPLER

FRIDAYS™ SESAME CHICKEN STRIPS €9.80
Tender chicken breast strips coated with crispy
panko breadcrumbs, tossed in our Fridays™
Signature Glaze and topped with toasted sesame
seeds.
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POMEGRANATE CHICKEN
€14.80
Two marinated grilled chicken breasts with
quinoa with sundried tomatoes. Served with
fresh broccoli slaw salad and our homemade
pomegranate Honey Mustard sauce.

SESAME CHICKEN SALAD
€12.90
Sesame Chicken Strips tossed in Fridays™
Signature Glaze. Served on a bed of fresh green
salad with Honey Mustard and Fridays™ Signature
Glaze dressing.

∆ύο φιλέτα κοτόπουλου μαριναρισμένα και ψημένα
στη σχάρα. Σερβίρονται με κινόα με λιαστή ντομάτα, τη
δροσερή μας σαλάτα με μπρόκολο και τη σπιτική μας
σάλτσα από ρόδι, μουστάρδα και μέλι.

Τηγανισμένες, παναρισμένες φέτες από στήθος
κοτόπουλου με σουσάμι και την αυθεντική σάλτσα
Fridays™ Signature Glaze, πάνω σε φρέσκια πράσινη
σαλάτα. Αναμιγμένη με σάλτσα μουστάρδας με μέλι και
Fridays™ Signature Glaze.

QUINOA POWER SALAD
€9.50
Fresh green salad with quinoa, crispy romaine,
cucumber, cherry tomatoes, carrot, basil, cilantro
and dried cranberries. Dressed with orange
vinaigrette.
Φρέσκια σαλάτα από κινόα, μαρούλι, αγγουράκι,
ντοματίνια, καρότο, βασιλικό, κόλιανδρο και
αποξηραμένα κράνμπερι. Αναμιγμένη με βινεγκρέτ
πορτοκαλιού.

With chicken / Με κοτόπουλο

€12.50

With salmon* / Με σολομό*

€14.90

* May contain small bones / Πιθανόν να περιέχει μικρά κόκκαλα

POMEGRANATE SALMON
€17.70
Marinated grilled Norwegian salmon* fillet with
quinoa with sundried tomatoes. Served with
fresh broccoli slaw salad and our homemade
pomegranate Honey Mustard sauce.
Μαριναρισμένο φιλέτο νορβηγικού σολομού* ψημένο
στη σχάρα. Σερβίρεται με κινόα με λιαστή ντομάτα, τη
δροσερή μας σαλάτα με μπρόκολο και τη σπιτική μας
σάλτσα από ρόδι, μουστάρδα και μέλι.
* May contain small bones / Πιθανόν να περιέχει μικρά κόκκαλα

CAJUN-FRIED CHICKEN SALAD
€12.90
Crispy Cajun-battered chicken breast strips
served on mixed greens with tomatoes,
hardboiled egg and Monterey Jack cheese.
Served with Honey Mustard dressing.
Τραγανιστό κοτόπουλο Cajun πάνω σε φρέσκια πράσινη
σαλάτα με ντομάτες, αβγό και τυρί Mόντερεϊ Τζακ.
Σερβίρεται με σάλτσα μουστάρδας με μέλι.

FRIDAYS™ SIGNATURE CHICKEN
€15.80
Two grilled chicken breasts basted with Fridays™
Signature Glaze. Served with Cheddar mashed
potatoes and chef’s vegetables.
Δύο ζουμερά φιλέτα κοτόπουλου ψημένα στη σχάρα
με την αυθεντική σάλτσα Fridays™ Signature Glaze.
Σερβίρονται με λαχανικά του σεφ και πατάτες πουρέ με
τυρί Cheddar.

Try our famous

FRIDAYS TM
SIGNATURE GLAZE

made with Jack Daniel's®
Tennessee Whiskey

FRIDAYS™ SIGNATURE PORK CHOPS
€16.80
Two fire grilled pork chops, basted with Fridays™
Signature Glaze. Served with Cheddar mashed
potatoes and chef’s vegetables.
Δύο ζουμερές χοιρινές μπριζόλες ψημένες στη σχάρα
με την αυθεντική σάλτσα Fridays™ Signature Glaze.
Σερβίρονται με λαχανικά του σεφ και πατάτες πουρέ με
τυρί Cheddar.

FRIDAYS™ SIGNATURE RIBS & SHRIMP €18.90
Full rack of baby back pork ribs on the grill,
glazed with Fridays™ Signature Glaze. Served
with golden butterflied Cajun shrimp and crispy
seasoned fries.
Ολόκληρη πλάκα από καλοψημένα ζουμερά χοιρινά
παϊδάκια ψημένα στη σχάρα με την αυθεντική σάλτσα
Fridays™ Signature Glaze. Σερβίρονται με γαρίδες Cajun
και τηγανητές πατάτες.

Without shrimp / Χωρίς γαρίδες

€15.90

FRIDAYS™ DUCK
€18.70
Grilled duck (approx. 300gr) with frizzled Cajun
onions and Cheddar mashed potatoes. Topped
with your choice of sauce: BBQ or Fridays™
Signature Glaze.

FRIDAYS™ SIGNATURE SALMON
€17.90
Norwegian salmon* fillet chargrilled and basted
with Fridays™ Signature Glaze. Served with
Cheddar mashed potatoes and chef’s vegetables.

Ζουμερή πάπια (περ. 300γρ.) ψημένη στη σχάρα.
Σερβίρεται με κρεμμυδάκια Cajun και πατάτες πουρέ με
τυρί Cheddar. Γαρνίρεται με τη σάλτσα της επιλογής σας.
Επιλέξτε ανάμεσα σε σάλτσα BBQ ή Fridays™ Signature
Glaze.

* May contain small bones / Πιθανόν να περιέχει μικρά κόκκαλα

Φιλέτο νορβηγικού σολοµού* ψημένο στη σχάρα
µε την αυθεντική σάλτσα Fridays™ Signature Glaze.
Σερβίρεται µε λαχανικά του σεφ και πατάτες πουρέ µε
τυρί Cheddar.
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FAVORITES

CREAMY MUSHROOM PORK CUTLETS €15.90
Three juicy pork cutlets, topped with Creamy
Mushroom sauce made with Fridays™ Signature
Glaze. Served with Cheddar mashed potatoes and
chef’s vegetables.
Τρία ζουμερά, σοταρισμένα χοιρινά φιλέτα με σάλτσα
Creamy Mushroom με Fridays™ Signature Glaze.
Σερβίρονται με λαχανικά του σεφ και πατάτες πουρέ με
τυρί Cheddar.

FRIDAYS™ SHRIMP
€16.90
A dozen crispy shrimp, served with crispy
seasoned fries, chef’s vegetables and tartar sauce.
Μια ντουζίνα νόστιμες τηγανισμένες γαρίδες πανέ.
Σερβίρονται με λαχανικά του σεφ, τηγανητές πατάτες και
σάλτσα ταρτάρ.

FRIED CALAMARI
€13.20
Marinated Cajun-fried baby calamari. Served on
a bed of taco slaw mix with a touch of fresh lime
dressing, crispy seasoned fries and Southwest
sour cream.

CHICKEN FINGERS
€12.90
Your choice of classic or Cajun chicken
tenderloins, served with crispy seasoned fries
and Honey Mustard sauce.
Νόστιμα φιλετάκια κοτόπουλου πανέ. Επιλέξτε
ανάμεσα σε κλασικά ή με μπαχαρικά Cajun.
Σερβίρονται με τηγανητές πατάτες και σάλτσα από
μουστάρδα με μέλι.

CHICKEN CHIMICHANGA
€16.30
Flour tortilla filled with chicken breast, peppers,
melted Colby and Monterey Jack cheeses and
marinara sauce. Served with Spanish rice,
guacamole, sour cream and pico de gallo.
Τηγανισμένη τορτίγια από αλεύρι με φέτες από στήθος
κοτόπουλου, πιπεριές και τυριά Κόλπυ και Mόντερεϊ Τζακ.
Γαρνίρεται με σάλτσα μαρινάρα και λιωμένα τυριά και
σερβίρεται με ισπανικό ρύζι, γουακαμόλε, sour cream και
πίκο ντε κάγιο.

Τηγανητό μικρό καλαμάρι μαριναρισμένο σε
μπαχαρικά Cajun. Σερβίρεται πάνω σε taco slaw
σαλάτα µε σάλτσα από φρέσκο λάιµ, τηγανητές πατάτες
και Southwest sour cream.

CREAMY MUSHROOM PORK CUTLETS

CHICKEN CAESAR SALAD
€11.90
Chargrilled chicken breast, with crispy romaine,
Caesar dressing, Parmesan cheese, tomatoes and
crunchy croutons.
Σαλάτα από στήθος κοτόπουλου ψημένο στη σχάρα με
μαρούλι, φρέσκες ντομάτες, κρουτόνια και Παρμεζάνα.
Αναμιγμένη με σάλτσα του Καίσαρα.

Without chicken / Χωρίς κοτόπουλο

€8.90

FRIDAYS™ SIGNATURE PORK CHOPS

= Suitable for vegetarians / Κατάλληλο για χορτοφάγους
= Spicy / Πικάντικο

= Suitable for ovo-lacto vegetarians / Κατάλληλο για γαλακτο - ωο - χορτοφάγους

ALLERGENS: If you suffer from a food allergy or intolerance please inform the manager. We cannot guarantee an allergen free environment or products.
Some recipes may contain pork, alcohol, spices or any of the EU allergens. Prices include all legal surcharges. © 2019 TGI FRIDAYS FRANCHISOR, LLC
ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΑ: Σε περίπτωση τροφικής αλλεργίας ή δυσανεξίας, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τον διευθυντή. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι οι χώροι ή τα προϊόντα μας
είναι απαλλαγμένα από αλλεργιογόνους παράγοντες. Κάποιες συνταγές μπορεί να περιέχουν αλκοόλ, μπαχαρικά ή αλλεργιογόνες ουσίες όπως αναφέρονται στην ευρωπαϊκή
νομοθεσία. Στις τιμές συμπεριλαμβάνονται όλες οι νόμιμες χρεώσεις. © 2019 TGI FRIDAYS FRANCHISOR, LLC
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WHEREVER YOU GO,
TAKE THE

PARTY

BURGERS

WITH YOU

ULTIMATE FRIDAYS™ SIGNATURE BURGER €16.60
Two juicy burgers with Fridays™ Signature Glaze.
Stacked with Monterey Jack cheese, crispy
bacon and Cajun-battered onion rings.
FRIDAYS™ SIGNATURE CHICKEN ALFREDO

Δύο ζουμερά burger με αυθεντική σάλτσα Fridays™
Signature Glaze, τυρί Μόντερεϊ Τζακ, τραγανιστό
μπέικον και ροδέλες κρεμμυδιού Cajun.

FRIDAYS™ SIGNATURE BURGER
€13.30
Fire grilled juicy burger with Fridays™ Signature
Glaze, crispy bacon and cheese.
Burger με αυθεντική σάλτσα Fridays™ Signature Glaze,
τραγανιστό μπέικον και λιωμένο τυρί.

SMOKE STACK BURGER
€13.90
Premium burger patty with melted cheese and
bacon, frizzled Cajun onions, with BBQ and
Dijonnaise sauce.
Burger ψημένο στη σχάρα με λιωμένο τυρί, μπέικον,
κρεμμυδάκια Cajun και σάλτσα Dijonnaise. Γαρνίρεται με
σάλτσα μπάρμπεκιου.

GUINNESS PORK BELLY BURGER
€14.20
Fire grilled burger with melted Monterey Jack
cheese, jalapeño slices, slow-cooked, Guinnessbraised pork belly and BBQ sauce.
Ζουμερό burger ψημένο στη σχάρα με τυρί Μόντερεϊ
Τζακ, φέτες από πιπέρι χαλαπένιος, χοιρινή πανσέτα
σιγοψημένη στον φούρνο με μπύρα Guinness και σάλτσα
μπάρμπεκιου.

CHICKEN BURGER
€12.90
WITH PHILADELPHIA
Breaded chicken breast covered with melted
Monterey Jack, Parmesan and Philadelphia
cheeses, topped with caramelized onions,
mushrooms and garnished with Honey Mustard
sauce.
Παναρισμένο στήθος κοτόπουλου με λιωμένα
τυριά Mόντερεϊ Τζακ, Παρμεζάνα και Philadelphia,
καραμελωμένα κρεμμυδάκια και μανιτάρια. Γαρνίρεται με
σάλτσα μουστάρδας με μέλι.

ULTIMATE HANGOVER BURGER
€16.40
Two juicy burgers glazed with BBQ sauce and
topped with a fried egg, Cajun-battered onion
rings, melted cheese, crispy bacon and served
with BBQ sauce.
Δύο ζουµερά burger µε σάλτσα µπάρµπεκιου, τηγανητό
αυγό, ροδέλες κρεμμυδιού Cajun, λιωμένο τυρί και
τραγανιστό μπέικον. Σερβίρεται µε σάλτσα µπάρµπεκιου.

Single Hangover Burger

€13.20

QUINOA BURGER
€11.50
Quinoa burger made with mushrooms, onions
and eggs, served with Philadelphia cheese on a
bed of baby rocket. Accompanied with fresh
broccoli slaw salad and pomegranate Honey
Mustard sauce.
Σπιτικό burger από κινόα, αβγό, μανιτάρια και κρεμμύδια.
Σερβίρεται με τυρί Philadelphia, ρόκα και συνοδεύεται
με δροσερή σαλάτα με μπρόκολο και σάλτσα από ρόδι,
μουστάρδα και μέλι.

CHICKEN FINGER BLT SANDWICH
€11.20
Crispy, hand-battered chicken tenders covered
with melted Monterey Jack cheese. Stacked on
toasted ciabatta bread with crispy bacon, lettuce,
tomato and mayonnaise. Served with crispy
seasoned fries.
Φιλετάκια κοτόπουλου πανέ, µε τραγανιστό µπέικον,
λιωµένο τυρί Mόντερεϊ Τζακ, µαρούλι, ντοµάτα και
µαγιονέζα. Σερβίρονται σε ψωµί ciabatta µε τηγανητές
πατάτες.

FRIDAYS™ SIGNATURE CHICKEN ALFREDO €12.50
Tender grilled chicken breast basted with our
Fridays™ Signature Glaze served on a bed of
fettuccine pasta tossed in Alfredo sauce with
bacon, onions, mushrooms, tomato and white
wine.
Στήθος κοτόπουλου ψημένο στη σχάρα, που
επικαλύπτεται με την αυθεντική σάλτσα Fridays™
Signature Glaze. Σερβίρεται πάνω σε φετουτσίνι με
σάλτσα Αλφρέδο, μπέικον, κρεμμύδια, μανιτάρια,
ντομάτα και λευκό κρασί.

CAJUN SHRIMP & CHICKEN PASTA
€12.90
Al dente fettuccine pasta smothered in our
creamy Alfredo sauce. Topped with juicy chicken
and shrimp, sautéed with sweet red bell peppers
in our spicy Cajun butter-finish with Parmesan
cheese.

SHRIMP MARINARA
€12.30
Shrimp sautéed in garlic, herbs, white wine,
mushrooms and cheese, tossed with fresh
marinara sauce and served over a bed of
fettuccine.
Γαρίδες σοταρισμένες με σκόρδο, μπαχαρικά, λευκό
κρασί, μανιτάρια και τυρί. Σερβίρονται πάνω σε
φετουτσίνι με σάλτσα μαρινάρα.

CHICKEN MARINARA
€11.90
Grilled chicken served on top of fettuccine
pasta with garlic, herbs, white wine, mushrooms,
cheese and marinara sauce.
Στήθος κοτόπουλου ψημένο στη σχάρα πάνω σε
φετουτσίνι με σκόρδο, μπαχαρικά, λευκό κρασί,
μανιτάρια, τυρί και σάλτσα μαρινάρα.

Without chicken / Χωρίς κοτόπουλο

€9.50

Φετουτσίνι αλ vτέντε με κρεμώδη σάλτσα Αλφρέδο,
κοτόπουλο και γαρίδες. Σοταρισμένα με γλυκές κόκκινες
πιπεριές σε πικάντικο βούτυρο Cajun και πασπαλισμένα
με τυρί Παρμεζάνα.

SIDES
CHEF'S VEGETABLES
SEASONAL SIDE SALAD
CHEDDAR MASHED POTATOES
CRISPY SEASONED FRIES
SPANISH RICE 		

€3.50

HOMEMADE QUINOA		

€3.50

€4.80

CAJUN SHRIMP (6)

€4.30

€3.50

GARLIC CIABATTA BREAD

€2.50

€3.50

COLESLAW (LARGE) 		

€2.50

€3.00

EXTRA SAUCE 		

€0.50

FRIDAYS

To Go

*

GOOD TIMES

TO-GO

FRIDAYS

ULTIMATE FRIDAYS™ SIGNATURE BURGER
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