IN HERE, WE’RE
SERVING UP THE FRESHEST

NEW FLAVORS

UNFORGETTABLE FAVORITES

AND THAT FAMOUS

FRIDAYS FEELING
™

EVERY DAY OF THE WEEK
FRESH STRAWBERRY MULE

LIMONCELLO GIN & TONIC

ΜΠΥΡΕΣ & ΚΡΑΣΙΑ
ΛΕΥΚΑ ΚΡΑΣΙΑ

ΜΙΚΡΟ
ΜΠΟΥΚΑΛΙ
18.7CL

ΜΟΣΧΟΦΙΛΕΡΟ ΜΠΟΥΤΑΡΗ

€4.80

ΜΠΟΥΚΑΛΙ
75CL

€18.00

Ελλάδα
€4.60

ΑΗΣ ΑΜΠΕΛΗΣ

€16.50

Κύπρος
€21.00

ΒΙΒΛΙΑ ΧΩΡΑ

Ελλάδα

€4.50

MATEUS

€15.50

Πορτογαλία

ΕΡΥΘΡΑ ΚΡΑΣΙΑ
€4.80

ΑΓΙΩΡΓΙΤΙΚΟ ΜΠΟΥΤΑΡΗ

€18.00

Ελλάδα
€4.60

ΑΗΣ ΑΜΠΕΛΗΣ

€16.50

Κύπρος
€23.00

ΒΙΒΛΙΑ ΧΩΡΑ

Ελλάδα

ΑΦΡΩΔΗ ΚΡΑΣΙΑ
Ιταλία
HENKELL

€6.00

Γαλλία

50CL

KEO

€3.60

€4.50

CARLSBERG

€3.60

€4.50

HEINEKEN

€3.80

€4.80

STELLA ARTOIS

€4.00

€5.40

ERDINGER

€4.30

€5.70

HOEGAARDEN

€4.30

€5.70

ΜΠΥΡΕΣ - ΜΠΟΥΚΑΛΙ

33CL

KEO

€3.30

CARLSBERG

€3.30

KEO LIGHT

€3.30

BUDWEISER

€4.40

CORONA EXTRA

€4.60

ESTRELLA DAMM

€3.50

HEINEKEN

€4.40

STELLA ARTOIS

€4.40

ERDINGER

€4.40

KOPPARBERG STRAWBERRY & LIME

€4.40

HOEGAARDEN

€4.40

GUINNESS (CAN 44CL)

€5.50

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ & ΑΛΛΑ

€24.50

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ

€60.00

Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Coca-Cola Light,
Sprite, Sprite Zero, Fanta

Γερμανία
MOËT & CHANDON

25CL

Σημ: Ορισμένες μπύρες μπορεί να μην είναι διαθέσιμες σε όλα τα
εστιατόρια. Παρακαλούμε ρωτήστε τον σερβιτόρο σας.

ΡΟΖΕ ΚΡΑΣΙΑ

GANCIA PROSECCO

ΜΠΥΡΕΣ – ΒΑΡΕΛΙΟΥ

€3.40

ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΝΑΓΕΜΙΣΜΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ,
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΟΝ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟ ΣΑΣ.

ΦΡΕΣΚΟΣ ΧΥΜΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ

€3.90

ΧΥΜΟΙ (330ML)

€3.00

Πορτοκάλι, Ανανάς, Μήλο, Κράνμπερι, Ροδάκινο
ΠΑΓΩΜΕΝΟ ΤΣΑΪ

€3.20

Λεμόνι, Ροδάκινο
ΝΕΡΟ

Επιτραπέζιο Νερό (1L)
Perrier (330ML)

€2.80
€3.10

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. “Coca-Cola”, “Sprite” and “Fanta” are registered trademarks of the Coca-Cola
Company. All rights reserved. © 2019 TGI FRIDAYS FRANCHISOR, LLC

SIGNATURE CREATIONS
ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΚΟΚΤΕΪΛ

€7.00

FRESH STRAWBERRY MULE

€6.50

ELECTRIC LEMONADE

Premium βότκα, Blue Curaçao, φρέσκος χυμός από
λάιμ & λεμόνι, ζάχαρη και Sprite®.

Premium βότκα, φρέσκες φράουλες, φρέσκος χυμός
από λάιμ & λεμόνι, νέκταρ αγαύης και μπύρα τζίντζερ.

€7.00

GREEK MULE

€6.50

THE BEST FRIDAYS™ MARGARITA

Premium silver τεκίλα, Grand Marnier®, νέκταρ
αγαύης και φρέσκος χυμός από λάιμ & λεμόνι.

Λικέρ Μαστίχας Skinos®, φρέσκος χυμός από λάιμ &

€6.70

FRESH STRAWBERRY DAIQUIRI

€6.70

STRAWBERRY MARGARITA

λεμόνι, νέκταρ αγαύης και μπύρα τζίντζερ.

Gold τεκίλα, triple sec, πουρές από φράουλα, νέκταρ
αγαύης, φρέσκος χυμός από λάιμ & λεμόνι.

Premium gold ρούμι, φράουλες, passion fruit, νέκταρ
BLACKBERRY LONG ISLAND ICED TEA

αγαύης, φρέσκος χυμός από λάιμ & λεμόνι.

€7.50

LIMONCELLO GIN & TONIC

Premium τζιν, Limoncello λικέρ, χυμός λεμονιού,

€6.50

Βότκα, ρούμι, τζιν, triple sec, premium λικέρ
raspberry, βατόμουρα, φρέσκος χυμός από λάιμ &
λεμόνι και Sprite®.

ζάχαρη και τόνικ.

€7.00

PURPLE REIGN GIN & TONIC

Premium τζιν, Chambord®, βατόμουρα, σιρόπι
τζίντζερ, ζάχαρη, χυμός λάιμ και τόνικ.

€6.80

APEROL SPRITZ

ΧΩΡΙΣ ΑΛΚΟΟΛ
FRIDAYS™ HOUSEMADE LEMONADE

€3.90

Φρέσκος χυμός λεμονιού, ζάχαρη, σόδα.

Aperol, κρασί Prosecco και σόδα.

€6.70

MOJITO

€5.20

NOVEMBER SEABREEZE

Χυμοί από κράνμπερι, μήλο, λάιμ & λεμόνι και σόδα.

Premium ρούμι, φρέσκα φύλλα δυόσμου, φρέσκος
MANGO PASSION SMOOTHIE

χυμός από λάιμ & λεμόνι, ζάχαρη και σόδα.

Μη Αλκοολούχο Mojito

€5.20

BARBADOS RUM PUNCH

€6.90

€5.20

Πουρές από μάνγκο και passion fruit, φρέσκος χυμός
από λάιμ & λεμόνι, νέκταρ αγαύης και κρέμα καρύδας.

€5.20

Premium gold ρούμι, μάνγκο, passion fruit,

STRAWBERRY BANANA SMOOTHIE

φράουλες, φρέσκος χυμός από λάιμ & λεμόνι και

Πουρές από φράουλα, μπανάνα, γρεναδίνη, κρέμα

Sprite®.

καρύδας και χυμός ανανά.

Μη Αλκοολούχο Barbados Rum Punch

€5.20

ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΟΥ GIN & TONIC
ΔΙΑΛΕΞΕ GIN

ΔΙΑΛΕΞΕ TONIC

WHITLEY NEILL RHUBARB & GINGER GIN

€8.00

Για γαρνιτούρα προτείνουμε: Πορτοκάλι
WHITLEY NEILL BLOOD ORANGE GIN

THREE CENTS AEGEAN TONIC

€8.00

Για γαρνιτούρα προτείνουμε: Ροζ Γκρέιπφρουτ
BULLDOG LONDON DRY GIN

€8.00

ΡΟΖ ΓΚΡΕΙΠΦΡΟΥΤ

ΛΕΜΟΝΙ

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ

ΑΓΓΟΥΡΑΚΙ

ΦΡΑΟΥΛΑ

∆ΕΝ∆ΡΟΛΙΒΑΝΟ

ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ

ΒΑΤΟΜΟΥΡΑ

€9.00

Για γαρνιτούρα προτείνουμε: Δενδρολίβανο

= Αγαπηµένη επιλογή του Bartender!

FEVER-TREE PREMIUM INDIAN TONIC
WATER

ΔΙΑΛΕΞΕ ΓΑΡΝΙΤΟΥΡΑ

Για γαρνιτούρα προτείνουμε: Αγγουράκι
GIN MARE MEDITERRANEAN GIN

THREE CENTS PINK GRAPEFRUIT SODA

€8.00

Για γαρνιτούρα προτείνουμε: Λάιμ
HENDRICK’S GIN

THREE CENTS TONIC WATER

ΛΑΙΜ

= Απολαυστικό και δροσιστικό ποτό χωρίς ίχνος αλκοόλ!

FRIDAYS™ SIGNATURE SAMPLER

FRIDAYS™ THREE-FOR-ALL

PARMESAN – CRUSTED CHICKEN QUESADILLAS

Η θρυλική µας σάλτσα

FRIDAYSTM
SIGNATURE GLAZE
ετοιµάζεται µε
Jack Daniel's®
ουίσκι

ΟΡΕΚΤΙΚΑ
€9.90
Τηγανισμένες παναρισμένες φέτες από στήθος
κοτόπουλου, με φρυγανισμένο σουσάμι και την
αυθεντική σάλτσα Fridays™ Signature Glaze.

FRIDAYS™ SESAME CHICKEN STRIPS

€9.80

PARMESAN – CRUSTED
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.

Τηγανισμένα πανέ φρέσκα μικρά μανιτάρια.
Συνοδεύονται με σάλτσα Dijonnaise.

SHAREABLE PLATTERS
€18.90
Τραγανές γαρίδες Cajun, Fridays Sesame Chicken
Strips και μισή πλάκα Fridays™ Signature Ribs με
επιπλέον σάλτσα Fridays™ Signature Glaze.
FRIDAYS™ SIGNATURE SAMPLER

™

€8.70
Νοστιμότατες παναρισμένες μπουκιές με μακαρόνι
και λιωμένο τυρί. Συνοδεύονται με σάλτσα
μαρινάρα.
FRIED MAC & CHEESE

6τµχ €5.50 / 12τµχ €9.40
Φτερούγες κοτόπουλου με πικάντικη σάλτσα
Μπάφαλο, σέλινο και σάλτσα Ροκφόρ.

BUFFALO WINGS

FRIED MOZZARELLA

€7.30

FRIDAYS™ MUSHROOMS

4τµχ €6.10 / 6τµχ €8.90

Τηγανισμένο τυρί Μοτσαρέλλα πασπαλισμένο με
τριμμένη φρυγανιά και σάλτσα μαρινάρα.

€16.40
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.
FRIDAYS™ THREE-FOR-ALL

CHEDDAR CHEESE NACHOS

€9.80

Τυρί Cheddar λιωμένο πάνω σε τραγανιστή
τορτίγια από καλαμπόκι. Σερβίρεται με φέτες από
πιπέρι χαλαπένιος, πίκο ντε κάγιο, γουακαμόλε και
sour cream.

SMALL PLATES

ΕΠΙΛΕΞΤΕ 2 ΓΙΑ €9.80* Ή 3 ΓΙΑ €13.80*
€5.90

LOADED POTATO SKINS

Φλούδες από πατάτα με γέμιση από τυρί και
τραγανιστό μπέικον. Σερβίρονται με sour cream
και φρέσκα κρεμμυδάκια.
€4.70

FRIDAYS™ ONION RINGS

Ψιλοκομμένες ροδέλες κρεμμυδιού πανέ.
Σερβίρονται με σάλτσα Fridays™ Signature
Glaze.

€5.20
Τέσσερις φέτες από ψωμί ciabatta με ελαιόλαδο,
ντομάτα, σκόρδο, βασιλικό και Φέτα.
Σερβίρονται με φρέσκια ρόκα.
TOMATO FETA BRUSCHETTA

€5.70
Τηγανητό μικρό καλαμάρι μαριναρισμένο σε μπαχαρικά
Cajun. Σερβίρεται πάνω σε taco slaw σαλάτα με
σάλτσα από φρέσκο λάιμ και Southwest sour cream.
BABY CALAMARI

*Αυτή είναι ήδη µία πολύ καλή προσφορά, γι’ αυτό και δεν µπορεί να συνδυαστεί µε οποιαδήποτε άλλη προσφορά, έκπτωση ή κουπόνι.

= Πικάντικο

= Κατάλληλο για γαλακτο - ωο - χορτοφάγους

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

POMEGRANATE SALMON

CAJUN-FRIED CHICKEN SALAD

SESAME CHICKEN SALAD

ΥΓΙΕΙΝΑ SUPERFOODS
& ΦΡΕΣΚΕΣ ΣΑΛΑΤΕΣ
ΥΓΙΕΙΝΑ SUPERFOODS
POMEGRANATE CHICKEN

€14.90
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.

POMEGRANATE SALMON

€12.50
Φέτες από στήθος κοτόπουλου ψημένο στη σχάρα,
πανω σε φρέσκια σαλάτα από κινόα, μαρούλι,
αγγουράκι, ντοματίνια, καρότο, βασιλικό, κόλιανδρο
και αποξηραμένα κράνμπερι. Αναμιγμένη με
βινεγκρέτ πορτοκαλιού.

* Πιθανόν να περιέχει µικρά κόκκαλα

QUINOA POWER SALAD WITH CHICKEN

QUINOA POWER SALAD WITH SALMON*
* Πιθανόν να περιέχει µικρά κόκκαλα

QUINOA POWER SALAD

€14.90

€17.90
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.

€11.90
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.

QUINOA BURGER

€9.50

ΦΡΕΣΚΕΣ ΣΑΛΑΤΕΣ
€13.20
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.
SESAME CHICKEN SALAD

€13.10
Τραγανιστό κοτόπουλο Cajun πάνω σε φρέσκια πράσινη σαλάτα με ντομάτες, αβγό και τυρί Mόντερεϊ Τζακ.
Σερβίρεται με σάλτσα μουστάρδας με μέλι.

CAJUN-FRIED CHICKEN SALAD

€11.90
Σαλάτα από στήθος κοτόπουλου ψημένο στη σχάρα με μαρούλι, φρέσκες ντομάτες, κρουτόνια και Παρμεζάνα.
Αναμιγμένη με σάλτσα του Καίσαρα.

CHICKEN CAESAR SALAD

€8.90

Χωρίς κοτόπουλο

= Κατάλληλο για χορτοφάγους

= Κατάλληλο για γαλακτο - ωο - χορτοφάγους

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

FRIDAYS™ SIGNATURE RIBS & SHRIMP

FRIDAYS™ SIGNATURE PORK CHOPS

FRIDAYS™ SIGNATURE DUCK

Η θρυλική µας σάλτσα

FRIDAYSTM
SIGNATURE GLAZE
ετοιµάζεται µε
Jack Daniel's®
ουίσκι

FRIDAYS SIGNATURE GLAZE
TM

GRILL

€17.90
Ζουμερό φιλέτο κοτόπουλου ψημένο στη σχάρα με την αυθεντική σάλτσα Fridays™ Signature Glaze. Σερβίρεται
με γαρίδες Cajun, λαχανικά του σεφ και πατάτες πουρέ με τυρί Cheddar.
FRIDAYS™ SIGNATURE CHICKEN & SHRIMP

€15.90

FRIDAYS™ SIGNATURE CHICKEN

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.
€16.80
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 PORK CHOPS

™

€18.80

FRIDAYS™ SIGNATURE DUCK

Ζουμερή πάπια (περ. 300γρ.) ψημένη στη σχάρα και γαρνιρισμένη με την αυθεντική σάλτσα Fridays
Signature Glaze. Σερβίρεται με κρεμμυδάκια Cajun και πατάτες πουρέ με τυρί Cheddar.

™

€19.10

FRIDAYS™ SIGNATURE RIBS & SHRIMP

Ολόκληρη πλάκα από καλοψημένα ζουμερά χοιρινά παϊδάκια ψημένα στη σχάρα με την αυθεντική σάλτσα
Fridays™ Signature Glaze. Σερβίρονται με γαρίδες Cajun και τηγανητές πατάτες.
€16.10

Χωρίς γαρίδες

€18.00

FRIDAYS™ SIGNATURE SALMON

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

* Πιθανόν να περιέχει µικρά κόκκαλα

SIDES

ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΤΟΥ ΣΕΦ
ΣΑΛΑΤΑ ΕΠΟΧΗΣ
ΠΑΤΑΤΕΣ ΠΟΥΡΕ ΜΕ ΤΥΡΙ CHEDDAR
ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ ΠΑΤΑΤΕΣ
ΙΣΠΑΝΙΚΟ ΡΥΖΙ
ΓΑΡΙ∆ΕΣ CAJUN (6)

€3.50
€4.50
€3.50
€3.50
€3.00
€4.30

ΣΠΙΤΙΚΟ ΚΙΝΟΑ
ΣΚΟΡ∆ΟΨΩΜΟ
ΤΟΡΤΙΓΙΕΣ
COLESLAW (ΜΕΓΑΛΟ)
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΑΛΤΣΑ

€3.50
€2.50
€1.00
€2.50
€0.50

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

SURF ‘N TURF RIBEYE

SURF ‘N TURF VEAL

PREMIUM STEAKS
ΟΛΑ ΜΑΣ ΤΑ ΣΤΕΪΚ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ 100% ΒΟΔΙΝΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. ΔΙΑΛΕΓΜΕΝΑ ΚΑΙ ΚΟΜΜΕΝΑ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΜΑΣ ΥΨΗΛΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. ΨΗΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΧΑΡΑ ΚΑΤΑ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕΧΡΙ MEDIUM, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΖΟΥΜΕΡΑ ΚΑΙ ΝΟΣΤΙΜΑ.
ΣΕΡΒΙΡΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΣΑΛΤΣΑ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΑΣ.

ΔΙΑΛΕΞΤΕ ΣΑΛΤΣΑ

FRIDAYS SIGNATURE GLAZE
TM

CREAMY MUSHROOM

BBQ

SURF ‘N TURF SENSATIONS

PREMIUM ΣΤΕΪΚ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΕΝΑ ΜΕ ΤΡΑΓΑΝΕΣ ΓΑΡΙ∆ΕΣ CAJUN

€25.90

SURF ‘N TURF NEW YORK STRIP

Ο βασιλιάς των στέικ. Black Angus στριπ στέικ (περ. 280γρ.) ψημένο στη σχάρα. Σερβίρεται με 6
τραγανές γαρίδες Cajun και πατάτες πουρέ με τυρί Cheddar.
€26.20
Απολαυστικό Black Angus ribeye στέικ (περ. 280γρ.) ψημένο στη σχάρα. Σερβίρεται με 6 τραγανές
γαρίδες Cajun και πατάτες πουρέ με τυρί Cheddar.
SURF ‘N TURF RIBEYE

€22.80

SURF ‘N TURF VEAL

Δύο ζουμερά φιλέτα από μοσχαράκι (περ. 300γρ.) ψημένα στη σχάρα. Σερβίρονται με 6 τραγανές
γαρίδες Cajun και πατάτες πουρέ με τυρί Cheddar.

€23.40
Ο βασιλιάς των στέικ. Black Angus στριπ στέικ (περ. 280γρ.) ψημένο στη σχάρα. Σερβίρεται με λαχανικά
του σεφ και πατάτες πουρέ με τυρί Cheddar.
NEW YORK STRIP STEAK

€23.60
Απολαυστικό Black Angus ribeye στέικ (περ. 280γρ.) ψημένο στη σχάρα. Σερβίρεται με λαχανικά του σεφ
και πατάτες πουρέ με τυρί Cheddar.
RIBEYE STEAK

€19.80
Δύο ζουμερά φιλέτα από μοσχαράκι (περ. 300γρ.) ψημένα στη σχάρα. Σερβίρονται με λαχανικά του σεφ
και πατάτες πουρέ με τυρί Cheddar.
VEAL STEAK

RARE

ΠΩΣ ΠΡΟΤΙΜΑΤΕ ΤΟ ΣΤΕΪΚ ΣΑΣ;

10 ΛΕΠΤΑ*
ΕΛΑΦΡΩΣ ΨΗΜΕΝΟ
ΑΠΟ ΕΞΩ ΚΑΙ ΕΝΤΟΝΟ
ΚΟΚΚΙΝΟ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ

MEDIUM RARE

15 ΛΕΠΤΑ*
ΕΛΑΦΡΩΣ ΨΗΜΕΝΟ
ΑΠΟ ΕΞΩ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΣ
ΚΟΚΚΙΝΟ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ

MEDIUM

20 ΛΕΠΤΑ*
ΨΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΞΩ
ΚΑΙ ΡΟΖ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ

MEDIUM WELL

25 ΛΕΠΤΑ*
ΨΗΜΕΝΟ ΑΠΟ
ΕΞΩ ΚΑΙ ΛΙΓΟ
ΡΟΖ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ

*ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ

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

CHICKEN FAJITAS

CREAMY MUSHROOM PORK CUTLETS

FRIDAYS™ SIGNATURE CHICKEN ALFREDO

FRIDAYS FAVORITES
™

€15.90

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.
€16.90
Μια ντουζίνα νόστιμες τηγανισμένες γαρίδες πανέ. Σερβίρονται με λαχανικά του σεφ, τηγανητές πατάτες και
σάλτσα ταρτάρ.
FRIDAYS™ SHRIMP

€18.80

BBQ DUCK

Ζουµερή πάπια (περ. 300γρ.) ψημένη στη σχάρα και γαρνιρισμένη με σάλτσα BBQ. Σερβίρεται µε
κρεµµυδάκια Cajun και πατάτες πουρέ µε τυρί Cheddar.
CHICKEN FINGERS / CAJUN CHICKEN FINGERS
€13.10
Νόστιμα φιλετάκια κοτόπουλου πανέ. Επιλέξτε ανάμεσα σε κλασικά ή με μπαχαρικά Cajun. Σερβίρονται με
τηγανητές πατάτες και σάλτσα από μουστάρδα με μέλι.

€11.50

CHICKEN FINGER BLT SANDWICH

Φιλετάκια κοτόπουλου πανέ, µε τραγανιστό µπέικον, λιωµένο τυρί Mόντερεϊ Τζακ, µαρούλι, ντοµάτα και
µαγιονέζα. Σερβίρονται σε ψωµί ciabatta µε τηγανητές πατάτες.

ΜΕΞΙΚΑΝΙΚΑ

								

€16.70
Μαριναρισμένο κοτόπουλο ψημένο στη σχάρα, γαρνιρισμένο με πίκο ντε κάγιο. Σερβίρεται σε μεταλλική πιατέλα
πάνω σε σοταρισμένα κρεμμύδια και γλυκές πιπεριές. Συνοδεύεται με ισπανικό ρύζι, τορτίγιες, γουακαμόλε,
sour cream και τυρί Κόλπυ.
CHICKEN FAJITAS

CHICKEN CHIMICHANGA 								

€16.30
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.

ΖΥΜΑΡΙΚΑ

FRIDAYS™ SIGNATURE CHICKEN ALFREDO						

€12.70
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 							

€13.10
Φετουτσίνι αλ vτέντε με κοτόπουλο, γαρίδες και γλυκές κόκκινες πιπεριές. Σοταρισμένα σε πικάντικο βούτυρο
Cajun και πασπαλισμένα με κρεμώδη σάλτσα Αλφρέδο και λιωμένο τυρί Παρμεζάνα.
SHRIMP MARINARA									

€12.40
Γαρίδες σοταρισμένες με σκόρδο, μπαχαρικά, λευκό κρασί, μανιτάρια και τυρί. Σερβίρονται πάνω σε φετουτσίνι
με σάλτσα μαρινάρα.
CHICKEN MARINARA 								

€12.00
Στήθος κοτόπουλου ψημένο στη σχάρα πάνω σε φετουτσίνι με σκόρδο, μπαχαρικά, λευκό κρασί, μανιτάρια, τυρί
και σάλτσα μαρινάρα.
Χωρίς κοτόπουλο									
= Πικάντικο

€9.40

= Κατάλληλο για γαλακτο - ωο - χορτοφάγους

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

LOADED BUFFALO BURGER

ULTIMATE RED HILL BURGER

SMOKE STACK BURGER

HANDCRAFTED BURGERS
ΤΑ BURGERS ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ 100% ΠΡΩΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΝΗΣΙΟ ΒΟΔΙΝΟ ΚΙΜΑ ΚΑΙ ΨΗΝΟΝΤΑΙ MEDIUM WELL,
ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΖΗΤΗΘΕΙ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ. ΤΑ PREMIUM BURGERS ΜΑΣ ΣΕΡΒΙΡΟΝΤΑΙ ΠΑΝΩ ΣΕ
ΦΡΥΓΑΝΙΣΜΕΝΟ ΦΡΑΝΤΖΟΛΑΚΙ ΜΕ ΜΑΡΟΥΛΙ, ΝΤΟΜΑΤΑ, ΑΓΓΟΥΡΑΚΙ ΤΟΥΡΣΙ ΚΑΙ ΚΡΕΜΜΥΔΙ. ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ
ΜΕ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ ΠΑΤΑΤΕΣ.

€16.80
Δύο ζουμερά burger με αυθεντική σάλτσα Fridays™
Signature Glaze, τυρί Μόντερεϊ Τζακ, τραγανιστό
μπέικον και ροδέλες κρεμμυδιού Cajun.
ULTIMATE FRIDAYS™ SIGNATURE BURGER

€13.40
Burger με αυθεντική σάλτσα Fridays™ Signature
Glaze, τραγανιστό μπέικον και λιωμένο τυρί.
FRIDAYS™ SIGNATURE BURGER

SMOKE STACK BURGER

€13.90

Burger ψημένο στη σχάρα με λιωμένο τυρί,
μπέικον, κρεμμυδάκια Cajun και σάλτσα Dijonnaise.
Γαρνίρεται με σάλτσα μπάρμπεκιου.
€16.50
Δύο ζουμερά burgers με τη σπιτική μας μαρμελάδα
από κόκκινο κρεμμύδι. Σερβίρεται με τυρί
Μόντερεϊ Τζακ και τη νέα μας πικάντικη μαγιονέζα.
Συνοδεύεται με πικάντικη μαγιονέζα.
ULTIMATE RED HILL BURGER

Single Red Hill Burger

€13.10

€14.50
Ζουμερό burger ψημένο στη σχάρα, με πικάντικη
σάλτσα Μπάφαλο-Ροκφόρ, φέτες από πιπεριές
χαλαπένιος και ροδέλες κρεμμυδιού Cajun.
Σερβίρουμε πάνω σε φρέσκια ρόκα και ντομάτα
και προσθέτουμε δύο πικάντικα Buﬀalo Wings
και σέλινο. Συνοδεύεται με επιπλέον σάλτσα
Μπάφαλο-Ροκφόρ.
LOADED BUFFALO BURGER

€16.70
Δύο ζουμερά burger με σάλτσα μπάρμπεκιου,
τηγανητό αυγό, ροδέλες κρεμμυδιού Cajun,
λιωμένο τυρί και τραγανιστό μπέικον. Σερβίρεται με
σάλτσα μπάρμπεκιου.

CHICKEN BURGER
WITH PHILADELPHIA

€13.10

Παναρισμένο στήθος κοτόπουλου με λιωμένα
τυριά Mόντερεϊ Τζακ, Παρμεζάνα και Philadelphia,
καραμελωμένα κρεμμυδάκια και μανιτάρια.
Γαρνίρεται με σάλτσα μουστάρδας με μέλι.
€12.60
Ζουμερό φιλέτο κοτόπουλου ψημένο στη σχάρα.
Σερβίρεται με φρέσκια ρόκα και ντομάτα και
γαρνίρεται με Φέτα και τη νέα μας σπιτική σάλτσα
από τζιν (περιέχει αλκοόλ), sour cream και
βασιλικό.
THIRSTY GRILLED CHICKEN BURGER

GO MEATLESS

€13.90
Σοταρισμένο φυτικό μπιφτέκι. Σερβίρεται πάνω σε
φρυγανισμένο φραντζολάκι challah με φυτικό τυρί.
Συνοδεύεται με κινόα με λιαστή ντομάτα και γλυκιά
σάλτσα με μουστάρδα.
FRIDAYS™ BEYOND™ VEGAN BURGER

FRIDAYS™ BEYOND™ MUSHROOMS
& ONIONS BURGER

€13.90

Ζουμερό φυτικό μπιφτέκι σοταρισμένο και
σερβιρισμένο σε φρυγανισμένο φραντζολάκι
challah. Προσθέτουμε φυτικό τυρί, καραμελωμένα
κρεμμυδάκια και μανιτάρια. Συνοδεύεται με γλυκιά
σάλτσα με μουστάρδα.

ULTIMATE HANGOVER BURGER

Single Hangover Burger

€13.20

CLASSIC BURGER

€9.90

€11.90
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.
QUINOA BURGER

Ζουμερό burger ψημένο στη σχάρα.
Προσθέστε τυρί

€1.00

Προσθέστε µπέικον

€1.00

= Το υγιεινό, φυτικό burger με την όψη, τη γεύση και όλη την απόλαυση ενός βοδινού burger.
= Πικάντικο

= Κατάλληλο για vegans

= Κατάλληλο για χορτοφάγους

= Κατάλληλο για γαλακτο - ωο - χορτοφάγους

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

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

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 Frıdays Cyprus Rewards.
TM

ΔΙΑΛΕΞΤΕ ΕΝΑ ΟΡΕΚΤΙΚΟ
TOMATO FETA BRUSCHETTA

BABY CALAMARI

PORTION
FOR ONE

BROCCOLI SLAW SALAD

FRIDAYS™ ONION RINGS

ΣΑΛΑΤΑ ΕΠΟΧΗΣ

PORTION
FOR ONE

FRIED MAC & CHEESE

ΔΙΑΛΕΞΤΕ ΕΝΑ ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΟ
€12.90
€14.90
THIRSTY GRILLED CHICKEN BURGER

POMEGRANATE CHICKEN

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.

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.

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.

= Πικάντικο

= Κατάλληλο για χορτοφάγους

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.

= Κατάλληλο για γαλακτο - ωο - χορτοφάγους

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

ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ

ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΟ ΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙ∆ΟΡΠΙΑ!

ULTIMATE APPLE CRUMBLE €6.70

OREO® MADNESS €6.70

