
Δεν ισχύει συγκεκριμένες μέρες, όπως Τραπεζικές/Δημόσιες Αργίες, Καρναβάλι ή ημέρα Αγίου
Βαλεντίνου. Δεν μπορεί να συνδυαστεί με οποιαδήποτε άλλη προσφορά, έκπτωση, κουπόνι 

ή προσφορά από την εφαρμογή FrıdaysTM Cyprus Rewards.

2 COURSE DINNER
KΥΡΙΑΚΗ-ΠΕΜΠΤΗ, ΑΠΟ ΤΙΣ 17:00

THIRSTY GRILLED CHICKEN BURGER
Ζουμερό φιλέτο κοτόπουλου ψημένο στη σχάρα, 
γαρνιρισμένο με Φέτα και τη νέα μας σπιτική σάλτσα 
από τζιν (περιέχει αλκοόλ), sour cream και βασιλικό. 
Σερβίρεται πάνω σε φρυγανισμένο φραντζολάκι 
με φρέσκια ρόκα και ντομάτα. Συνοδεύεται με 
τηγανητές πατάτες. 

CHICKEN QUESADILLAS
Τραγανή τορτίγια από αλεύρι, με γέμιση από στήθος 
κοτόπουλου, μείγμα από ντομάτα και βασιλικό, 
μπέικον, τυρί Mόντερεϊ Τζακ και Παρμεζάνα, 
γαρνιρισμένη με βαλσάμικη σάλτσα. Σερβίρεται με 
ισπανικό ρύζι, γουακαμόλε και sour cream. 

FRIDAYS™ SIGNATURE CHICKEN ALFREDO  
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.

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

POMEGRANATE CHICKEN 
Δύο 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.

SMOKE STACK BURGER 
Burger ψημένο στη σχάρα με λιωμένο τυρί, μπέικον, 
κρεμμυδάκια Cajun και σάλτσα Dijonnaise. Γαρνίρεται 
με σάλτσα μπάρμπεκιου και σερβίρεται με τηγανητές 
πατάτες.

CREAMY MUSHROOM PORK CUTLETS
Τρία ζουμερά, σοταρισμένα χοιρινά φιλέτα με σάλτσα 
Creamy Mushroom με Fridays™ Signature Glaze. 
Σερβίρονται με λαχανικά του σεφ και πατάτες πουρέ με 
τυρί Cheddar.

CHICKEN CHIMICHANGA
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.

ΔΙΑΛΕΞΤΕ ΕΝΑ ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΟ
€12.90 €14.90

ΔΙΑΛΕΞΤΕ ΕΝΑ ΟΡΕΚΤΙΚΟ

ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ
ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΟ ΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ!

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. OREO® and the OREO Wafer design are 

trademarks of Intercontinental Great Brands LLC. © 2019 TGI FRIDAYS FRANCHISOR, LLC

= Πικάντικο = Κατάλληλο για χορτοφάγους = Κατάλληλο για γαλακτο - ωο - χορτοφάγους

TOMATO FETA BRUSCHETTA BABY CALAMARI PORTION
FOR ONE BROCCOLI SLAW SALAD

FRIDAYS™ ONION RINGS PORTION
FOR ONE FRIED MAC & CHEESEΣΑΛΑΤΑ ΕΠΟΧΗΣ

OREO® MADNESS €6.70ULTIMATE APPLE CRUMBLE €6.70


