Before you order,
check out our competition!

APPETIZERS / ΟΡΕΚΤΙΚΑ
FRIDAYS™ SESAME CHICKEN STRIPS

€9.90

Tender chicken breast strips coated with crispy panko breadcrumbs,
tossed in our Fridays™ Signature Glaze and topped with toasted sesame
seeds.
Τηγανισμένες παναρισμένες φέτες από στήθος κοτόπουλου, με φρυγανισμένο
σουσάμι και την αυθεντική σάλτσα Fridays™ Signature Glaze.

BUFFALO WINGS

6pcs €5.50 / 12pcs €9.40

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.

FRIDAYS SIGNATURE GLAZE WINGS

6 pcs €5.50 / 12pcs €9.40

Chicken wings tossed in our famous Fridays™ Signature Glaze. Served
with crisp celery sticks and more sauce for dipping.
Φτερούγες κοτόπουλου με την αυθεντική σάλτσα Fridays™ Signature Glaze.
Συνοδεύεται με σέλινο και επιπλέον σάλτσα Fridays™ Signature Glaze.

FRIED MOZZARELLA

4pcs €6.10 / 6pcs €8.90

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

€8.70

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

€18.90

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

FRIDAYS™ THREE-FOR-ALL

€16.40

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.

SMALL PLATES
BABY CALAMARI

€5.90

Marinated Cajun-fried baby calamari. Served on a bed of taco slaw mix
with fresh lime dressing and Southwest sour cream.
Τηγανητό μικρό καλαμάρι μαριναρισμένο σε μπαχαρικά Cajun. Σερβίρεται πάνω σε
taco slaw σαλάτα µε σάλτσα από φρέσκο λάιµ και Southwest sour cream.

LOADED POTATO SKINS €5.90
Our signature Fridays™ skins fully loaded with melted cheese, crisp
bacon and served with sour cream and green onions.
Φλούδες από πατάτα με γέμιση από τυρί και τραγανιστό μπέικον. Σερβίρονται με
sour cream και φρέσκα κρεμμυδάκια.

FRIDAYS™ ONION RINGS

€4.70

Thinly sliced sweet onion rings lightly battered and fried up crisp and
golden. Served with Fridays™ Signature Glaze.
Ψιλοκομμένες ροδέλες κρεμμυδιού πανέ. Σερβίρονται με σάλτσα Fridays™
Signature Glaze.

SUPERFOODS
POMEGRANATE SALMON

€17.90

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

Available wıth chicken / Σερβίρεται και με κοτόπουλο €14.90

QUINOA BURGER

€11.90

Quinoa burger made with mushrooms, onions and eggs, served on
a toasted wholegrain bun with Philadelphia cheese on a bed of baby
rocket. Accompanied with fresh broccoli slaw salad and pomegranate
Honey Mustard sauce.
Σπιτικό κινόα burger από αβγό, μανιτάρια και κρεμμύδια. Σερβίρεται πάνω σε
φρυγανισμένο φραντζολάκι ολικής άλεσης με τυρί Philadelphia, ρόκα και δροσερή
σαλάτα με μπρόκολο και σάλτσα από ρόδι, μουστάρδα και μέλι.

QUINOA POWER SALAD WITH GRILLED CHICKEN

€12.50

Slices of chargrilled chicken breast on top of a fresh green salad with
quinoa, crispy romaine, cucumber, cherry tomatoes, carrot, basil,
cilantro and dried cranberries. Dressed with orange vinaigrette.
Φέτες από στήθος κοτόπουλου ψημένο στη σχάρα, πάνω σε φρέσκια σαλάτα
από κινόα, μαρούλι, αγγουράκι, ντοματίνια, καρότο, βασιλικό, κόλιανδρο και
αποξηραμένα κράνμπερι. Αναμιγμένη με βινεγκρέτ πορτοκαλιού.

Without chicken / Χωρίς κοτόπουλο €9.50
Available with grilled salmon* / Σερβίρεται και με σολομό* στη σχάρα €14.90
* May contain small bones / Πιθανόν να περιέχει μικρά κόκκαλα

FRESH SALADS / ΣΑΛΑΤΕΣ
SESAME CHICKEN SALAD

€13.20

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

CAJUN-FRIED CHICKEN SALAD

€13.10

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.

Available with Grilled Chicken / Σερβίρεται και με κοτόπουλο στη σχάρα €13.10

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.

HONEY JACK GRILLED CHICKEN SALAD

€12.50

Fresh green salad tossed in honey mustard and Fridays™ Signature
Glaze dressing. Topped with juicy grilled chicken strips.
Φρέσκια πράσινη σαλάτα με ζουμερό κοτόπουλο στη σχάρα, αναμιγμένη με
σάλτσα μουστάρδας με μέλι και Fridays™ Signature Glaze.

FRIDAYSTM SIGNATURE GLAZE GRILL
FRIDAYS™ SIGNATURE CHICKEN & SHRIMP

Try our famous

FRIDAYS TM
SIGNATURE GLAZE

made with Jack Daniel's®
Tennessee Whiskey

€17.90

One juicy grilled chicken breast drizzled with Fridays™ Signature Glaze.
Served with Cajun spiced shrimp, Cheddar mashed potatoes and
chef’s vegetables.
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

€15.90

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.

FRIDAYS™ SIGNATURE CHICKEN THIGHS

€14.80

Three tender, char-grilled chicken thighs*, glazed with
Fridays™ Signature Glaze. Served with our favourite Spanish
rice, chef’s vegetables and extra sauce for dipping.
Τρεις ζουμεροί μηροί* κοτόπουλου ψημένοι στη σχάρα με την αυθεντική
σάλτσα Fridays™ Signature Glaze. Σερβίρονται με το αγαπημένο μας ισπανικό
ρύζι, λαχανικά του σεφ και επιπλέον σάλτσα Fridays™ Signature Glaze.
* Bone-in / Το πάνω μέρος του μπουτιού με κόκκαλο

FRIDAYS™ SIGNATURE DUCK

€18.80

Grilled duck* (approx. 300gr) topped with Fridays™ Signature Glaze.
Served with Cheddar mashed potatoes and frizzled Cajun onions.
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.
* May contain small bones / Πιθανόν να περιέχει μικρά κόκκαλα

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

€19.10

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 €16.10

FRIDAYS™ SIGNATURE SALMON

€18.00

Norwegian salmon* fillet chargrilled and basted with Fridays™
Signature Glaze. Served with Cheddar mashed potatoes and chef’s
vegetables.
Φιλέτο νορβηγικού σολοµού* ψημένο στη σχάρα µε την αυθεντική σάλτσα
Fridays™ Signature Glaze. Σερβίρεται µε λαχανικά του σεφ και πατάτες πουρέ
µε τυρί Cheddar.
* May contain small bones / Πιθανόν να περιέχει μικρά κόκκαλα

MEXICAN
CHICKEN FAJITAS

€16.70

Marinated fire grilled chicken topped with pico de gallo and served
on a skillet of sautéed onions and sweet peppers. Accompanied with
Spanish rice, hot flour tortillas, guacamole, sour cream and Colby
cheese.
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.

VEAL STEAK FAJITAS

€18.90

Premium veal steak (approx. 225gr), marinated and fire grilled
to perfection. Topped with pico de gallo and served on a skillet of
sautéed onions and sweet peppers. Accompanied with Spanish rice,
hot flour tortillas, guacamole, sour cream and Colby cheese.
Premium φιλέτο από µοσχαράκι (περ. 225γρ.), μαριναρισμένο και ψηµένο στη
σχάρα με μαεστρία. Γαρνίρεται με πίκο ντε κάγιο και σερβίρεται σε μεταλλική
πιατέλα, πάνω σε σοταρισμένα κρεμμύδια και γλυκές πιπεριές. Συνοδεύεται με
ισπανικό ρύζι, τορτίγιες, γουακαμόλε, sour cream και τυρί Κόλπυ.

FRIDAYSTM FAVORITES
CHICKEN FINGERS / CAJUN CHICKEN FINGERS

€13.10

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.

FRIDAYS™ SHRIMP

€16.90

A dozen crispy shrimp, served with crispy seasoned fries, chef’s
vegetables and marinara sauce.
Μια ντουζίνα νόστιμες τηγανισμένες γαρίδες πανέ. Σερβίρονται με λαχανικά
του σεφ, τηγανητές πατάτες και σάλτσα μαρινάρα.

BBQ DUCK

€18.80

Grilled duck* (approx. 300gr) topped with BBQ sauce. Served with
Cheddar mashed potatoes and frizzled Cajun onions.
Ζουµερή πάπια* (περ. 300γρ.) ψημένη στη σχάρα και γαρνιρισμένη με σάλτσα
BBQ. Σερβίρεται µε κρεµµυδάκια Cajun και πατάτες πουρέ µε τυρί
Cheddar.
* May contain small bones / Πιθανόν να περιέχει μικρά κόκκαλα

FRIED CALAMARI

€13.40

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

PASTA / ΖΥΜΑΡΙΚΑ
FRIDAYS™ SIGNATURE CHICKEN ALFREDO

€12.70

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.

SHRIMP MARINARA

€12.40

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.

Available with Chicken / Σερβίρεται και με κοτόπουλο €12.00

HANDCRAFTED BURGERS
OUR PREMIUM BURGERS ARE SERVED ON A TOASTED BUN WITH LETTUCE, TOMATO, PICKLE SLICES AND ONION.
ACCOMPANIED WITH CRISPY SEASONED FRIES.
ΤΑ PREMIUM BURGERS ΜΑΣ ΣΕΡΒΙΡΟΝΤΑΙ ΠΑΝΩ ΣΕ ΦΡΥΓΑΝΙΣΜΕΝΟ ΦΡΑΝΤΖΟΛΑΚΙ ΜΕ ΜΑΡΟΥΛΙ, ΝΤΟΜΑΤΑ,
ΑΓΓΟΥΡΑΚΙ ΤΟΥΡΣΙ ΚΑΙ ΚΡΕΜΜΥΔΙ. ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ ΠΑΤΑΤΕΣ.

ULTIMATE FRIDAYS™ SIGNATURE BURGER

€16.80

Two juicy burgers with Fridays™ Signature Glaze. Stacked with
Monterey Jack cheese, crispy bacon and Cajun-battered onion rings.
Δύο ζουμερά burger με αυθεντική σάλτσα Fridays™ Signature Glaze, τυρί
Μόντερεϊ Τζακ, τραγανιστό μπέικον και ροδέλες κρεμμυδιού Cajun.

FRIDAYS™ SIGNATURE BURGER

€13.40

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, BBQ and Dijonnaise sauce.
Burger ψημένο στη σχάρα με λιωμένο τυρί, μπέικον, κρεμμυδάκια Cajun και
σάλτσα Dijonnaise. Γαρνίρεται με σάλτσα μπάρμπεκιου.

CLASSIC BURGER

€9.90

Juicy, fire grilled burger.

Ζουμερό burger ψημένο στη σχάρα.

Add cheese / Προσθέστε τυρί €1.00
Add bacon / Προσθέστε µπέικον €1.00

CHICKEN BURGER WITH PHILADELPHIA

€13.10

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

€16.70

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

MEATLESS BURGERS
FRIDAYS™ BEYOND™ VEGAN BURGER

€13.90

Sautéed plant-based burger, served on a toasted challah bun with vegan
cheese. Accompanied with quinoa with sundried tomatoes and our
Golden Sweet Mustard sauce.
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™ MUSHROOMS & ONIONS BURGER

€13.90

Plant-based burger, sautéed and served on a toasted challah bun.
Topped with vegan cheese, caramelized onions and mushrooms.
Served with our Golden Sweet Mustard sauce.
Ζουμερό φυτικό μπιφτέκι σοταρισμένο και σερβιρισμένο σε φρυγανισμένο
φραντζολάκι challah. Προσθέτουμε φυτικό τυρί, καραμελωμένα κρεμμυδάκια
και μανιτάρια. Συνοδεύεται με γλυκιά σάλτσα με μουστάρδα.

PREMIUM STEAKS
OUR FIRE GRILLED STEAKS ARE 100% PREMIUM BEEF AGED FOR FULL FLAVOR. BEST COOKED UP TO MEDIUM TO
ENSURE THEY’RE ALWAYS JUICY AND DELICIOUS. SERVED WITH YOUR CHOICE OF SAUCE ON THE SIDE.
ΟΛΑ ΜΑΣ ΤΑ ΣΤΕΪΚ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ100% ΒΟ∆ΙΝΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΑ ΚΑΙ ΚΟΜΜΕΝΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ∆ΙΚΕΣ ΜΑΣ
ΥΨΗΛΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ. ΨΗΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΧΑΡΑ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕΧΡΙ MEDIUM, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΖΟΥΜΕΡΑ ΚΑΙ
ΝΟΣΤΙΜΑ. ΣΕΡΒΙΡΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΣΑΛΤΣΑ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΑΣ.

CHOOSE YOUR SAUCE / ΔΙΑΛΕΞΤΕ ΣΑΛΤΣΑ

FRIDAYSTM SIGNATURE GLAZE

CREAMY MUSHROOM

BBQ

SURF ‘N TURF SENSATIONS
SURF ‘N TURF NEW YORK STRIP

€25.90

The king of steaks. A thick center cut Black Angus steak
(approx. 280gr) from the tender and flavorful premium
short loin. Served with six crispy Cajun shrimp and Cheddar
mashed potatoes.
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.

SURF ‘N TURF RIB EYE

€26.20

Indulge in a Black Angus rib eye steak, the most flavorful of
steaks (approx. 280gr) with the ultimate marbling for a tender
texture. Served with six crispy Cajun shrimp and Cheddar
mashed potatoes.
Απολαυστικό Black Angus rib eye στέικ (περ. 280γρ.) ψημένο στη σχάρα.
Σερβίρεται µε 6 τραγανές γαρίδες Cajun και πατάτες πουρέ µε τυρί
Cheddar.

SURF ‘N TURF VEAL

€22.80

The lean meat of young cattle. Two juicy, fire grilled veal steaks
(approx. 300gr) with delicate flavor and velvety texture.
Served with six crispy Cajun shrimp and Cheddar mashed
potatoes.
∆ύο ζουµερά φιλέτα από µοσχαράκι (περ. 300γρ.) ψηµένα στη σχάρα.
Σερβίρονται µε 6 τραγανές γαρίδες Cajun και πατάτες πουρέ µε τυρί
Cheddar.

PREMIUM STEAKS
NEW YORK STRIP STEAK

€23.40

The king of steaks. A thick center cut Black Angus steak
(approx. 280gr) from the tender and flavorful premium
short loin. Served with Cheddar mashed potatoes and chef’s
vegetables.
Ο βασιλιάς των στέικ. Black Angus στριπ στέικ (περ. 280γρ.) ψηµένο
στη σχάρα. Σερβίρεται µε λαχανικά του σεφ και πατάτες πουρέ µε τυρί
Cheddar.

RIB EYE STEAK

€23.60

Indulge in a Black Angus rib eye steak (approx. 280gr),
the most flavorful of steaks with the ultimate marbling
for a tender texture. Served with Cheddar mashed potatoes
and chef’s vegetables.
Απολαυστικό Black Angus rib eye στέικ (περ. 280γρ.) ψημένο στη σχάρα.
Σερβίρεται µε λαχανικά του σεφ και πατάτες πουρέ µε τυρί Cheddar.

VEAL STEAK

€19.80

The lean meat of young cattle. Two juicy, fire grilled veal
steaks (approx. 300gr) with delicate flavor and velvety
texture. Served with Cheddar mashed potatoes and chef’s
vegetables.
∆ύο ζουµερά φιλέτα από µοσχαράκι (περ. 300γρ.) ψηµένα στη σχάρα.
Σερβίρονται µε λαχανικά του σεφ και πατάτες πουρέ µε τυρί Cheddar.

HOW WOULD YOU LIKE YOUR STEAK? / ΠΩΣ ΠΡΟΤΙΜΑΤΕ ΤΟ ΣΤΕΪΚ ΣΑΣ;
MEDIUM RARE

MEDIUM

MEDIUM WELL

ΕΛΑΦΡΩΣ ΨΗΜΕΝΟ
ΑΠΟ ΕΞΩ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΣ
ΚΟΚΚΙΝΟ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΨΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΞΩ ΚΑΙ
ΡΟΖ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ

ΨΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΞΩ
ΚΑΙ ΛΙΓΟ ΡΟΖ
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ

RARE

10 MIN* / 10 ΛΕΠΤΑ*
Cool Red Center
ΕΛΑΦΡΩΣ ΨΗΜΕΝΟ
ΑΠΟ ΕΞΩ ΚΑΙ ΕΝΤΟΝΟ
ΚΟΚΚΙΝΟ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ

15 MIN* / 15 ΛΕΠΤΑ* 20 MIN* / 20 ΛΕΠΤΑ* 25 MIN* / 25 ΛΕΠΤΑ*
Warm Red Center Hot Pink Center Slightly Pink Center

*INDICATIVE COOKING TIME / *ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ

KIDS MENU / ΠΑΙΔΙΚΟ ΜΕΝΟΥ
KIDS COMBO

€8.90

A combination full of fun! Fried Mozzarella, Mac & Cheese, Chicken
Strips, marinara sauce, kids fries, sweet corn and cucumber.
Ένας συνδυασμός γεμάτος απόλαυση! Μοτσαρέλλα πανέ, μπουκιές μακαρονιού
με τυρί, τραγανά φιλετάκια κοτόπουλου, παιδικές τηγανητές πατάτες, σάλτσα
μαρινάρα, καλαμπόκι και αγγουράκι.

KIDS CHICKEN FINGERS

€7.10

Strips of breaded deep fried chicken breast. Served with Honey
Mustard sauce, kids fries and sweet corn.
Λαχταριστά τηγανισμένα φιλετάκια από στήθος κοτόπουλου. Βούτηξε τα στην
υπέροχη σάλτσα από μουστάρδα και μέλι. Σερβίρονται με παιδικές τηγανητές
πατάτες και καλαμπόκι.

MINI MONSTER CHEESEBURGER

€6.50

A juicy cheeseburger (125gr). Served with kids fries and sweet corn.
Ένα ζουμερό μπιφτέκι με τυρί (125γρ). Σερβίρεται με παιδικές τηγανητές
πατάτες και καλαμπόκι.

KIDS GRILLED CHICKEN

€7.00

A juicy fire grilled chicken breast. Served with refreshing light
yoghurt, kids Cheddar cheese mashed potatoes and sweet corn.
Ζουμερό φιλέτο από στήθος κοτόπουλου, ψημένο στη σχάρα. Σερβίρεται με
δροσερό γιαούρτι light, παιδική πατάτα πουρέ με τυρί Cheddar και καλαμπόκι.

SPAGHETTI MARINARA

€5.00

Spaghetti served with marinara sauce.
Μακαρόνια σπαγγέτι με σάλτσα μαρινάρα.

*With Chicken / Με κοτόπουλο €7.50

SIDES

CHEF’S VEGETABLES 		
ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΤΟΥ ΣΕΦ

CHEDDAR MASHED POTATOES
ΠΑΤΑΤΕΣ ΠΟΥΡΕ ΜΕ ΤΥΡΙ CHEDDAR

CRISPY SEASONED FRIES 		
ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ ΠΑΤΑΤΕΣ

SPANISH RICE		
ΙΣΠΑΝΙΚΟ ΡΥΖΙ

CAJUN SHRIMP (6)		
ΓΑΡΙ∆ΕΣ CAJUN (6)

€3.50
€3.50

HOMEMADE QUINOA		
ΣΠΙΤΙΚΟ ΚΙΝΟΑ

TORTILLA BREAD		

€1.00

ΤΟΡΤΙΓΙΕΣ

€3.50

GARLIC CIABATTA BREAD		

€3.00

COLESLAW (LARGE)			

€4.30

€3.50

ΣΚΟΡΔΟΨΩΜΟ
COLESLAW (ΜΕΓΑΛΟ)

EXTRA SAUCE		

€2.50
€2.50
€0.50

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΑΛΤΣΑ

= A healthy plant-based burger that satisfies like meat!
Το υγιεινό, φυτικό burger με την όψη, τη γεύση και όλη την απόλαυση ενός βοδινού burger.

= Suitable for vegans / Κατάλληλο για vegans

= Suitable for vegetarians / Κατάλληλο για χορτοφάγους

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

= Spicy / Πικάντικο

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. © 2021 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. © 2021 TGI FRIDAYS FRANCHISOR, LLC

