DESSERTS MENU

OREO® MADNESS Single €4.70 / Double €6.70
Two giant Oreo® cookies sandwiched around
vanilla ice cream and topped with hot fudge and
caramel sauce.

SALTED CARAMEL CHEESECAKE
€6.20
Surrender into this rich, velvety smooth caramel
cheesecake. Topped with caramel sauce and
served with whipped cream.

Δύο τεράστια μπισκότα–σάντουιτς Oreo® με παγωτό
βανίλια, γαρνιρισμένα με ζεστή σως σοκολάτας και
καραμέλας.

Ένα πλούσιο, βελούδινο και κρεμώδες cheesecake με
γεύση καραμέλα. Γαρνίρεται με σως καραμέλας και
σερβίρεται με σαντιγί.

DOUBLE CHOCOLATE FUDGY BROWNIE €6.70
Triple, rich, moist chocolate brownie topped with
vanilla ice cream, hot fudge, caramel sauce
and walnuts.

ULTIMATE APPLE CRUMBLE		
€6.70
Indulge in a delicious twist of a classic taste. A
generous piece of our warm apple crumble in our
divine vanilla soup. Served with vanilla ice cream.

Τριπλό, πλούσιο, αφράτο μπράουνι σοκολάτας
με παγωτό βανίλια, γαρνιρισμένο με ζεστή
σως σοκολάτας, καραμέλας και καρύδια.

Η απόλυτη πανδαισία γεύσεων! Ένα πλούσιο κομμάτι
αυθεντικής μηλόπιτας, σερβιρισμένη μέσα σε βελούδινη
κρέμα βανίλιας που σίγουρα θα σας καταπλήξει.
Συνοδεύεται από παγωτό βανίλια.

COFFEES & MORE
HOT DRINKS

ESPRESSO
DOUBLE ESPRESSO
CAPPUCCINO
CAFFÈ LATTE
AMERICANO
INSTANT COFFEE
DECAF INSTANT COFFEE
FILTER COFFEE
HOT CHOCOLATE
TEA (CHOICE OF FLAVORS)

€1.90
€2.50
€3.00
€3.00
€3.00
€2.90
€2.90
€2.50
€2.70
€2.70

COLD DRINKS

FREDDO ESPRESSO
FREDDO CAPPUCCINO
ICED CAFFÈ LATTE
ICED AMERICANO
FRAPPÉ
ICE TEA
FRIDAYSTM FROZEN CAPPUCCINO
SHAKES			

(CHOCOLATE, VANILLA, STRAWBERRY)

€3.50
€3.50
€3.50
€3.50
€2.90
€3.20
€4.50
€4.50

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.
© 2020 TGI FRIDAYS FRANCHISOR, LLC
ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΑ: Σε περίπτωση τροφικής αλλεργίας ή δυσανεξίας,
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