BREAKFAST
“Veggie” breakfast/ Χορτοφαγικό .................................................................................7.5
Fried eggs, grilled mushrooms, herbed butter, peppers & grilled tomatoes.
Τηγανητά αυγά, μανιτάρια σχάρας, αρωματικό βούτυρο, πιπεριές & ψητές ντομάτες.

English breakfast/ Αγγλικό πρωινό ..............................................................................8.5
Fried eggs, 2 sausages poached with mustard sauce, grilled tomato, English style beans, bacon,
sautéed mushrooms Provencal, toast bread. Τηγανητά αυγά, 2 λουκάνικα ποσέ με σως μουστάρδας,
τομάτα σχάρας, φασόλια, μπέικον, μανιτάρια σωτέ Προβενσάλ, ψωμί τόστ.

AMERICAN/ Αμερικάνικο πρωινό ..................................................................................7
Scrambled or Fried eggs, bacon, potatoes rosti, toast bread.
Σκράμπλ ή τηγανητά αυγά, μπέικον, πατάτες ρόστι, τοστ.

Western Omelet/ Ομελέτα Γουέστερν .........................................................................7
With ham, green pepper, onions. Served with potatoes rosti.
Ομελέτα με ζαμπόν, πράσινη πιπεριά, κρεμμύδιa. Συνοδεύεται με πατάτες ρόστι

Pancakes Napoleon/ Πανκέικς Ναπολεόν ..................................................................6
Pancakes Napoleon with strawberries & sugar or Νutella.
Πανκέικς Napoleon με φράουλες & ζάχαρη ή Νουτέλα

Burrito breakfast/ Μπουρίτο ..........................................................................................6
Big burrito wrap with omelet, cheddar, peppers, onion. Served with potatoes rosti.
Μπουρίτο με ομελέτα, τυρί τσένταρ, πιπεριές, κρεμμύδι. Συνοδεύεται με πατάτες ρόστι.

Eggs & Bacon/ Αυγά & Μπέικον .....................................................................................6
Eggs & bacon or Ham, with grilled toast bread. Αυγά & μπέικον ή ζαμπόν, ψωμί τοστ.

Scrambled eggs/ Αυγά Σκράμπλ ....................................................................................5
Scrambled eggs, with grilled toast bread. Αυγά σκράμπλ και φρυγανισμένο ψωμί τοστ.

Sandwiches
Philly Cheese Steak ........................................................................................................... 9
Tender Beef steak thinly sliced, onions, peppers, mushrooms, melted cheese in a fresh wood oven
baked baguette. Τρυφερό φιλέτο μοσχάρι λεπτοκομμένο, κρεμμύδι, πιπεριές, γκρατιναρισμένο
με τυρί, σε μπαγκέτα από ξυλόφουρνο. Σερβίρεται με τηγανητές πατάτες.

Club Sandwich “Original”/ Κλάμπ “Original” ......................................................... 9
Toast bread slices with layers of grilled chicken, ham, bacon, cheese, tomato, egg, lettuce, herbed
mayonnaise. Served with French fries. Ψωμί τοστ με ψητό κοτόπουλο, ζαμπόν, μπέικον, τυρί,
ντομάτα, αυγό, μαρούλι, μαγιονέζα μυρωδικών. Σερβίρεται με τηγανητές πατάτες.

Tuna Club Sandwich/ Κλάμπ Τόνου ........................................................................... 8
Toast bread, tuna, onion, tomato, tartar sauce, lettuce and French fries.
Ψωμί τοστ, τόνο, κρεμμύδι, τομάτα, σως ταρτάρ, μαρούλι και τηγανητές πατάτες.

“Toast” the classic/ Τοστ ................................................................................................ 3
Toast bread, ham, cheese, herbed butter. Ψωμί τοστ, ζαμπόν, τυρί, φρέσκο βούτυρο μυρωδικών.

Appetizers -Ορεκτικά
Spring Rolls/ Σπρινγκ Ρολς ...................................................................................... 7
Rice-wrap Rolls with Shrimp and crispy vegetables sautéed, with soya and sesame oil.
Sweet & sour “Original” sauce. Ρολάκια από φύλλο ρυζιού, με γαρίδα, τραγανά λαχανικά, σωτέ
με σόγια, σησαμέλαιο και «Original» γλυκόξυνη σως.

Meat Rolls / Ρολά Μοσχάρι ...................................................................................... 6
Rice wrap rolls with BEEF minced meat. Sweet & sour “Original” sauce.
Ρολάκια από φύλλο ρυζιού, με μοσχαρίσιο κιμά και «Original» γλυκόξυνη σως.

Saganaki, pan fried cheese / Σαγανάκι ............................................................... 6
Mozzarella Cheese sticks / Τυροκροκέτες ......................................................... 5
JALAPENO Poppers / Τυρομπουκιές JALAPENO ............................................... 5
Onion Rings / Ροδέλες κρεμμυδιών ...................................................................... 5
Greek Tzatziki with Pita bread / Τζατζίκι ........................................................... 4.5
Garlic Bread / Σκορδόψωμο ..................................................................................... 4
Special Fries / Σπέσιαλ πατάτες ............................................................................ 4
French fries, cheese, chopped bacon. Πατάτες με τυρί, ψιλοκομμένο μπέικον

French fries / Τηγανητές πατάτες ....................................................................... 3

SALADS

☼

Σαλάτες

Caesar Chicken / Καίσαρα με κοτόπουλο

7.5

Chicken filet pieces, bacon, mixed greens, tomatini, topped with parmesan, croutons,
and “Original” Caesar dressing. Φιλέτο κοτόπουλο, μπέικον, ανάμεικτη σαλάτα,
τοματίνια, παρμεζάνα, κρουτόν, “Original” Καίσαρα ντρέσινγκ.

Cretan Salad / Kρητική

7

Cretan Traditional, Rusks, lettuce, Τomato, cucumbers, green peppers, onion, olives,
feta cheese. Παραδοσιακή, με παξιμάδι, μαρούλι, ντομάτα, αγγουράκι, κρεμμύδι,
πιπεριά, ελιές, φέτα.

“Capreze” Salad / Καπρέζε

6.5

A Feast of tomato slices, embraced with layers of fresh mozzarella, avocado, Pesto
sauce. Πανδαισία από φέτες τομάτας, στρώσεις φρέσκιας μοτσαρέλας, αβοκάντο, Πέστο
σως.

Greek Salad / Ελληνική

6.5

Greek, Traditional. Τomato, cucumbers, onion, olives, feta cheese.
Ελληνική παραδοσιακή, με ντομάτα, αγγουράκι, κρεμμύδι, ελιές, φέτα.

Fresh Green / Πράσινη

5.5

Mixed greens, tomatini, parmesan, sun-dried tomatoes, croutons, and balsamic vinegar.
Ανάμεικτη πράσινη σαλάτα, τοματίνι, παρμεζάνα, λιαστή τομάτα, κρουτόν, βαλσάμικο.

B U R R I T O S ☼ Μπουρίτος
Burrito Beef Steak/ Μπουρίτο Μοσχάρι

9

Tortillas with thinly sliced Beef Steak, sautéed onions, red & green pepper, tomato,
topped with Cheddar cheese, guacamole and “pepperonati” sauce. Served with fries.
Τορτίγια με φέτες από τρυφερό μοσχάρι, σωτέ κρεμμύδι, πράσινη, κόκκινη πιπεριά,
ντομάτα, τυρί τσένταρ, γκουακαμόλε και πεπερονάτα. Σερβίρεται με τηγανητές πατάτες.

Burrito Chicken / Μπουρίτο Κοτόπουλο

8.5

Tortillas with grilled chicken, sautéed onions, mix peppers, tomato, topped with Cheddar
cheese, guacamole and “pepperonati” sauce. Served with fries. Τορτίγια με κοτόπουλο
σχάρας, σωτέ κρεμμύδι, ανάμικτες πιπεριές, ντομάτα. Με τυρί τσένταρ, γκουακαμόλε και
πεπερονάτα. Σερβίρεται με τηγανητές πατάτες.

“Veggie” Burrito / Μπουρίτο Χορτοφαγικό

7

Tortillas with sautéed vegetables. Mushrooms, onion, mix-peppers, tomato, guacamole
and “pepperonati” sauce. Served with fries. Τορτίγια με λαχανικά σωτέ. Μανιτάρια
κρεμμύδι, ανάμεικτες πιπεριές, ντομάτα, γκουακαμόλε και πεπερονάτα. Σερβίρεται με
τηγανητές πατάτες.

QUESADILLAS☼Κεσαντίγιας
Quesadillas Beef Steak / Κεσαντίγιας Μοσχάρι

9

Tender Beef Steak, with onion, peppers, Cheddar, “pepperonati” sauce”, guacamole in
toasted tortillas. Served with salad and fries. Τρυφερές φέτες μοσχάρι, κρεμμύδι,
πιπεριές, τσένταρ, πεπερονάτα, γκουακαμόλε, σε ψητή τορτίγια.
Σερβίρεται με τηγανητές πατάτες και σαλάτα.

Quesadillas Chicken / Κεσαντίγιας Κοτόπουλο

8.5

Chicken filet chunks, onion, peppers, cheddar cheese, “pepperonati” & guacamole
sauce. Fries and salad. Φιλέτο κοτόπουλο, κρεμμύδι, πιπεριές, τσένταρ και
πεπερονάτα. Γκουακαμόλε, σε ψητή τορτίγια. Σερβίρεται με τηγανητές πατάτες, σαλάτα.

ENCHILADAS

☼

Εντσιλάντας

Beef Enchiladas / Εντσιλάντα Μοσχάρι

9

Tender Beef, green peppers, onion, tomato, fresh cream & melted cheddar.
Τρυφερό μοσχάρι με πράσινες πιπεριές, κρεμμύδι, τομάτα, κρέμα γάλακτος,
γκρατιναρισμένο με τσένταρ.

Chicken Enchiladas / Εντσιλάντα Κοτόπουλο
Chicken filet, green peppers, onion, tomato, fresh cream & melted Cheddar.
Κοτόπουλο φιλέτο, πράσινες πιπεριές, κρεμμύδι, ντομάτα, φρέσκια κρέμα γάλακτος,
γκρατιναρισμένο τσένταρ.

8.5

FAJITAS

☼

☼

Φαχίτας

Beef Fajitas / Φαχίτας Μοσχάρι

9

Tender Beef, red & green peppers, guacamole, sour cream, Fries.
Τρυφερό μοσχάρι, κρεμμύδι, κόκκινη & πράσινη πιπεριά, γκουακαμόλε, σάουρ κρήμ.
Σερβίρεται με τηγανητές πατάτες.

Chicken Fajitas / Φαχίτας Κοτόπουλο

8.5

Chicken filet sautéed with onion, red and green peppers, guacamole, sour cream.
Served with fries. Φιλέτο κοτόπουλο κρεμμύδι, κόκκινη & πράσινη πιπεριά,
γκουακαμόλε, «sour cream». Σερβίρεται με τηγανητές πατάτες.

“Veggie” Fajitas / Φαχίτας Χορτοφαγικό

7

Mushrooms, mixed peppers, onion, “pepperonati”, guacamole. Served with fries.
Μανιτάρια, ανάμεικτες πιπεριές, κρεμμύδι, πεπερονάτα, γκουακαμόλε. Σερβίρεται με
τηγανητές πατάτες.

PASTA ☼ Μακαρονάδες
Choice of / Επιλέξτε:

Penne, Linguini, Spaghetti
Chicken / Κοτόπουλο

8.5

With slices of chicken filet, tomatini and basil
Με φιλέτο κοτόπουλο, τοματίνι και βασιλικό.

Carbonara / Καρμπονάρα

8

With fresh cream, bacon & mushrooms.
Με φρέσκια κρέμα γάλακτος, μπέικον και μανιτάρια.

Pesto / Πέστο

7

With basil, olive oil, parmesan cheese and Pesto sauce.
Με βασιλικό, ελαιόλαδο παρμεζάνα, Pesto σως.

Sunny Red / Ηλιόκαυτη

7

With sundried tomatoes, peppers, fresh cream.
Με λιαστή ντομάτα, πιπεριές, φρέσκια κρέμα γάλακτος.

Spaghetti «Bolognaise» / Σπαγγέτι «Μπολονέζ»

7.5

Always freshly made, fresh beef “Bolognaise”
Φρεσκομαγειρεμένο, με φρέσκο κιμά μόσχου

Spaghetti with Shrimp / Γαριδο-Μακαρονάδα
“Original” Specialty, with red wine sauce
“Original” Specialty με κόκκινη «κρασάτη» σάλτσα

10.5

BURGERS
**100% Fresh Μeat**

“Hangover” / Χανγκόβερ

7.5

Aioli sauce, iceberg, tomato, caramelized onion, pickles, cheddar cheese,
topped with a fried egg, parmesan and bacon. Αϊόλη σως, iceberg, ντομάτα,
καραμελωμένο κρεμμύδι, πίκλες, τσένταρ, τηγανητό αυγό, παρμεζάνα, μπέικον.

“Cowboy” Burger

7.5

BBQ sauce, iceberg, tomato, pickles, cheddar cheese, onion rings.
BBQ σως, iceberg, ντομάτα, πίκλες, τσένταρ και τραγανές ροδέλες κρεμμυδιών πανέ.

“Jack Daniel” / «Τζακ Ντάνιελ»

7.5

«Jack Daniel» sauce, iceberg, tomato, caramelized onion, pickles, cheddar cheese.
«Jack Daniel», σως, iceberg, ντομάτα, καραμελωμένο κρεμμύδι, πίκλες, τσένταρ.

Chicken Burger

7.5

Chicken filet, homemade mayonnaise, iceberg, tomato, caramelized onion, pickles,
cheddar cheese. Φιλέτο Κοτόπουλο, σπιτική μαγιονέζα, iceberg, ντομάτα,
καραμελωμένο κρεμμύδι, πίκλες, τσένταρ.

“BLUE” Burger

7

BLUE CHEESE sauce, iceberg, tomato, caramelized onion, pickles.
“Blue Cheese” σως, iceberg, ντομάτα, καραμελωμένο κρεμμύδι, πίκλες.

“Honey mustard” Burger

7

«Honey mustard» sauce, iceberg, tomato, caramelized onion, pickles, cheddar cheese,
and bacon. Σως μουστάρδας-μελιού, iceberg, ντομάτα, καραμελωμένο κρεμμύδι, πίκλες,
τσένταρ, μπέικον.

*GYROS* Burger

6.5

Gyros pork, lettuce, tomato, onion, pickles, cheese.
Μαρούλι, ντομάτα, κρεμμύδι, πίκλες, τυρί.

“CheeseΒurger“

6.5

Aioli sauce, iceberg, tomato, caramelized onion, pickles, cheddar cheese.
Αϊόλη σως, iceberg, ντομάτα, καραμελωμένο κρεμμύδι, πίκλες, τσένταρ.

“Τhe Classic Burger“

6

Aioli sauce, iceberg, tomato, caramelized onion, pickles.
Αϊόλη σως, iceberg, ντομάτα, καραμελωμένο κρεμμύδι, πίκλες.

“Veggie” Burger / Χορτοφαγικό
Ketchup, iceberg, tomato, caramelized onion, pickles, mushrooms, grilled peppers,
avocado. Κέτσαπ, iceberg, ντομάτα, καραμελωμένο κρεμμύδι, πίκλες, μανιτάρια,
πιπεριές σχάρας, αβοκάντο.

5.5

BEEF STEAKS
“Porterhouse“ Steak /“Πόρτερ“

40

Porterhouse steak 700-800 grams. Served with “baby” potato and vegetables or choice.
«Πόρτερ Χάουζ» μπριζόλα 700-800 γραμμάρια. Συνοδεύεται με λαχανικά, “baby” πατάτα
ή επιλογή.

“RIB-EYE“ Steak / Μπριζόλα (Ριμπάη)

26

Rib eye Steak sautéed with thyme and garlic. Served with “baby” potato and vegetables.
“Rib-eye” σωτέ με θυμάρι και σκόρδο. Συνοδεύεται με “baby” πατάτες και λαχανικά.

“Pepper“ Steak / Μοσχάρι Φιλέτο

26

Filet of Beef, with Pepper sauce. Served with “baby” potato and vegetables.
Φιλέτο από μοσχάρι με σάλτσα πιπεριών. Συνοδεύεται με “baby” πατάτες και λαχανικά.

“T-Bone“ Steak/ Τ-Μπον Μπριζόλα

25

Served with “baby” potato and vegetables.
Συνοδεύεται με πατάτες “baby” και λαχανικά.

“Filet of Beef /Φιλέτο Μοσχάρι

26

Served with “baby” potato and vegetables.
Συνοδεύεται με πατάτες “baby” και λαχανικά.

“Veal“ Steak / Μπριζόλα γάλακτος

17

Tender Veal Steak, served with French fries and salad.
Τρυφερή μπριζόλα γάλακτος με τηγανητές πατάτες, σαλάτα.

“Classic“ Beef Steak / Μοσχαρίσια
Served with French fries and salad.
Συνοδεύεται με τηγανητές πατάτες και σαλάτα.

15

P O RK

☼

Χοιρινό

“Jumbo” Pork chop/ Τζάμπο

14

Served with Fries.
Συνοδεύεται με τηγανητές πατάτες.

“Kotsi” Pork / Κότσι

14

Pork baby shank, specially cooked in “Original” secret spiced mix, beer honey, mustard and
herbs. Served with vegetables and French fries. Γάλακτος, ιδιαίτερα ψημένο με
“Original”μυστική συνταγή και μπαχάρια, μπύρας –μελιού –μουστάρδας, τυλιγμένο σε
δενδρολίβανο και θυμάρι. Συνοδεύεται με λαχανικά και τηγανητές πατάτες.

«Tenderloin» Pork (filet) / Ψαρονέφρι

12.5

Served with white Wine mushroom sauce.
Συνοδεύεται με άσπρη κρασάτη σάλτσα μανιταριών.

“Gordon Blue“ / Γκόρντον Mπλού

10

Stuffed with a hearty slice of ham and cheese. Served with French fries and salad. Με
έξτρα γέμιση ζαμπόν - τυριού. Συνοδεύεται με τηγανητές πατάτες και σαλάτα.

“Viennois“ Schnitzel / Σνίτσελ Βιενουά

9.8

The Classic, with mushrooms “a la crème”, and rice.
Το Κλασικό, με μανιτάρια “a la crème” και ρύζι.

Schnitzel / Σνίτσελ
Served with fries.
Συνοδεύεται με τηγανητές πατάτες

8.5

Mixed Meat Grill platter / Ποικιλία με Κρεατικά σχάρας

32

A variety of meats (pork chop, pork pancetta, beef pattie, chicken on the grill, sausage,
pork tenderloin, bacon, grilled tomatoes, crispy pita bread and fries. Ποικιλία κρεατικών
(μπριζόλα και πανσέτα χοιρινή, μπιφτέκι, κοτόπουλο σχάρας, λουκάνικο, μπέικον,
ντομάτες σχάρας, τραγανό ψωμί πίτα, τηγανητές πατάτες.

“SPARERibs“/ Χοιρινά παϊδάκια

14

Mellow cooked Ribs in the oven with “Original” B-B-Q Sauce, and French fries.
Αργοψημένα & μελωμένα “spare-ribs”/παϊδάκια στο φούρνο με “Original” BBQ σως.
Συνοδεύεται με τηγανητές πατάτες.

«CHICKEN WINGS with “Original” BBQ sauce
Φτερούγες κοτόπουλο με “Original” BBQ σως

.. * G Y R O S

☼

7.5

Γύρος *

GYROS Chicken plate/ ΓΥΡΟΣ κοτόπουλο

9.5

*Filet chicken, tomato, crispy onion tzatziki, pita bread, French fries.
Φιλέτο κοτόπουλο, ντομάτες, κρεμμύδι,τζατζίκι, πίτα, τηγανητές πατάτες.

GYROS Pork plate / ΓΥΡΟΣ χοιρινό

9.5

Served with tomato, crispy onion, tzatziki, pita bread and French fries.
Σερβίρεται με, ντομάτα, τζατζίκι, τηγανητές πατάτες, πίτα.

* CHILI ☼Τσίλι *
Chili – con – Carne / Τσίλι Κονκάρνε
Signature chili, lean beef, beans in spicy red tomato sauce. Topped with cheddar.
Αυθεντική συνταγή Τσίλι, κιμάς μόσχου, με φασόλια και πικάντικη κόκκινη σάλτσα.
Γαρνίρεται με τυρί τσένταρ.

12

CHICKEN

Κοτόπουλο

“Gordon Blue“ /“Γκόρντον Μπλού»

11.5

Served with French fries & salad.
Συνοδεύεται με τηγανητές πατάτες, σαλάτα.

“Kiev“ Chicken / «Κιέβου»

10.5

Breaded chicken breast, stuffed with a mix of garlic parsley & herbed butter spread.
Served with French fries and salad. Στήθος κοτόπουλο πανέ, με γέμιση σπέσιαλ
μείγμα σκόρδο-μαϊντανό και πάστα μυρωδάτου βουτύρου.
Συνοδεύεται με τηγανητές πατάτες και σαλάτα.
“Chicken with mushrooms “A la Crème”/ με μανιτάρια “A la crème”
9.8
Chicken filet, with mushrooms “A la Crème”. Served with rice or French fries.
Κοτόπουλο φιλέτο με μανιτάρια “A la Crème”
Συνοδεύεται με ρύζι ή πατάτες.

“Chicken with Curry sauce/ Κοτόπουλο Κάρυ

9.8

Chicken filet, with mushrooms “A la Crème” Served with rice or French fries.
Κοτόπουλο φιλέτο με μανιτάρια “A la Crème”
Συνοδεύεται με ρύζι ή πατάτες.

“Chicken schnitzel“/ Σνίτσελ κοτόπουλο

9.5

Chicken filet served with French fries and salad.
Φιλέτο κοτόπουλο, με τηγανητές πατάτες, σαλάτα.

Chicken filet/ Φιλέτο κοτόπουλο

8.5

Grilled Chicken filet marinated in thyme. Served with French fries and salad. Φιλέτο
κοτόπουλο στη σχάρα, μαριναρισμένο σε θυμάρι.
Συνοδεύεται με τηγανητές πατάτες και σαλάτα.

«Chicken Nuggets»

7.5

Fresh Chicken pieces with French fries and BBQ sauce.
Κομμάτια κοτόπουλο με τηγανητές πατάτες, BBQ σως.

Children menu
Kiddy Chicken Nuggets /Κοτομπουκιές

5.5

Fresh Chicken nuggets & fries. Κομμάτια φρέσκο κοτόπουλο πανέ & πατάτες

Kiddy Burger /Μπέργκερ

5.5

With tomato, lettuce, homemade mayonnaise. Nτομάτα μαρούλι, σπιτική μαγιονέζα

Kiddy Spaghetti “Bolognaise” / Σπαγγέτι «Μπολονέζ»

5.5

