Menu
Saladicious
Chicken Caesar 19.5

With Iceberg, lettuce Romain, grilled
chicken, bacon, wholegrain croutons,
parmesan shavings and our signature
Caesar’s dressing

Kobbi 18

Burger district
This is what you came for! Served with
homemade skinny fries and coleslaw.
All our burgers are cooked medium to well, to
ensure the patty maintains its juices and flavor.
We prepare in house, all the sauces and pickled
vegetables. All burger buns are made in house.

Mixed salad, boiled egg, crispy bacon, blue
cheese, grilled chicken, cherry tomatoes,
avocado, and citrus vinaigrette put
together in this refreshing Cobb salad

Jukebox 19.5

Ouro Preto 22

The Best Blue Cheeseburger 21.5

Beef is perceived as the black gold of Brazil.
We honor it with a Latin American classic.

Mixed salad, grilled picanha steak, cherry
tomatoes, homemade pickled onions and
chimichurri sauce

El Chavo 19

Baby spinach, grilled chicken, crispy
bacon, avocado, parmesan shavings,
cherry tomatoes, corn, balsamic and
honey vinaigrette. Oh…and some Mexican
nachos!

Sides & Appetizers
Skinny fries 8

There is nothing better than homemade fries!

Loaded basket of fries 10

Indulge in having them served with
cheddar sauce and bacon

Potato wedges 9
Large, unpeeled, and tasty
Potato twister 10

Served with cheddar sauce and crispy
bacon

Caramelized BBQ chicken wings 13.5
Tossed in our signature American
barbeque sauce

Nachos 12

Black angus beef, American cheese,
iceberg, tomato, onion, pickled cucumber
and BBQ sauce, served in a fluffy bun
Black angus beef, crumbled blue
cheese, caramelized mushrooms, fried
onions stripes and chimichurri,
served in a beetroot bun

JD Bacon & Cheese 23

Black angus beef, American cheese,
crispy bacon, iceberg, tomato, fried onion
stripes, pickled cucumber and our
take on Jack Daniels sauce, served
in a fluffy bun

Who made the egg? 18

Saucy Square
BBQ 2
Chimichurri 2
Jack Daniels 2

Buffalo spicy sauce 2
Blue cheese 2
Honey mustard 2

Hotty Dogs
Straight from 5th Avenue! Served with
homemade French fries and coleslaw.

The 80’s 14
The classic! With ketchup, mustard and
mayo

Kid’s menu
Caesar’s playground 8.5
Grilled chicken, mixed salad, parmesan,
bacon, tomato
Green salad 6.5
Mixed leaves and cherry tomatoes
Chicken fingers 11

Crispy chicken nuggets, carrot and
Grilled chicken, double Cheddar, double
cucumber sticks, cranberry mayo
bacon, caramelized mushrooms, iceberg,
tomato, pickled cucumber, honey mustard, Grilled turkey burger 11
served in a carbon bun
Turkey patty, tomato, lettuce, skinny fries

TNS chicken burger 18.5

Crispy chicken nugget in panko bread
crumbs, bacon, tomato, American cheese,
mixed salad & cranberry mayo, served in a
fluffy bun

Beyond meat® (Vegan) 19

Beyond meat patty, vegan cheese, tomato,
crispy eggplant, mixed salad & vegan
mayo, served in a carbon bun

Cheeseburger 12
Beef patty, tomato, lettuce, cheddar
cheese and skinny fries
Whole Wheat Spaghetti Bolognese 9.5
Whole Wheat Spaghetti Napoli 8
Fish tacos 9
Sea bass fillet, tomato, cabbage, avocado,
carrot, corn tortilla
Kid’s dessert 6
Giant peanut butter Cookies, Vanilla
Madagascar ice cream, Chocolate
sauce, Strawberry marshmallows, fresh
strawberries

with cheddar sauce and Pico de Gallo

Mac ’n’ Cheese 12
Old fashion Coleslaw 4.5

We welcome enquiries from guests who wish to know whether any dishes contain particular ingredients. Please inform us of any allergy or special dietary requirements that we should be made aware of,
when preparing your menu request. Consuming raw or undercooked meats, seafood, shellfish or eggs may increase your risk of food-borne illness. Prices are in euros € and include all applicable taxes.

Menu
Saladicious
Καίσαρα με Κοτόπουλο 19.5

Mε μαρούλι iceberg, μαρούλι Romain,
ψητό κοτόπουλο, μπέικον, κρουτόν ολικής
άλεσης, νιφάδες παρμεζάνας και το
signature Caesar’s dressing μας

Kobbi 18

Ανάμεικτη σαλάτα, βραστό αυγό, τραγανό
μπέικον, blue cheese, ψητό κοτόπουλο,
τοματίνια, αβοκάντο και νinaigrette
εσπεριδοειδών συνθέτουν αυτή τη
δροσιστική Cobb σαλάτα

Ouro Preto 22

Το μοσχαρίσιο κρέας θεωρείται ο μαύρος
χρυσός της Βραζιλίας. Το τιμούμε με ένα
κλασσικό πιάτο από την Λατινική Αμερική.

Burger district
Είναι ο λόγος που είστε εδώ!
Σερβίρονται με σπιτικές λεπτοκομμένες
τηγανητές πατάτες και σαλάτα coleslaw.
Όλα τα burgers ψήνονται μέτρια προς
καλοψημένα, ώστε να παραμείνουν
ζουμερά και γευστικά.
Οι σως, οι πίκλες και τα ψωμάκια των burgers
φτιάχνουνται από τους Σεφ μας.

Jukebox 19.5

Μοσχάρι Black angus, American cheese,
μαρούλι iceberg, τομάτα, κρεμμύδι,
αγγουράκι τουρσί και σως BBQ, σερβίρεται
σε αφράτο ψωμάκι

Ανάμεικτη σαλάτα, ψητή μπριζόλα picanha,
τοματίνια, σπιτικές πίκλες κρεμμυδιού και
σως chimichurri

El Chavo 19

JD μπέικον & τυρί 23

Μοσχάρι Black angus, American cheese,
τραγανό μπέικον, μαρούλι iceberg, τομάτα,
τηγανητό κρεμμύδι, αγγουράκι τουρσί και
η σως μας Jack Daniels, σερβίρεται σε
αφράτο ψωμάκι

“Ποιός έκανε το αυγό;” 18

Sides & Appetizers
Λεπτοκομμένες τηγανητές πατάτες 8
Τί καλύτερο από σπιτικές τηγανητές πατάτες!

Kαλάθι με τηγανητές πατάτες 10
Με λιωμένο τσένταρ και τραγανό μπέικον

Ψητό κοτόπουλο, διπλό τσένταρ, διπλό
μπέικον, καραμελωμένα μανιτάρια,
μαρούλι iceberg, τομάτα, αγγουράκι
τουρσί, μουστάρδα μελιού, σερβίρεται σε
ψωμάκι από άνθρακα

Μεγάλες, με τη φλούδα και γευστικές

TNS burger κοτόπουλου 18.5
Τραγανά nuggets κοτόπουλου, τραγανό
μπέικον, τομάτα, American τυρί, ανάμεικτη
σαλάτα & μαγιονέζα cranberry, σερβίρεται
σε αφράτο ψωμάκι

Πατάτες twister 10

Beyond meat® (χορτοφαγικό) 19

Πατάτες κυδωνάτες 9

Σερβίρονται με λιωμένο τσένταρ και
τραγανό μπέικον

Καραμελωμένες φτερούγες
κοτόπουλου ΒΒQ 13.5

Mε την signature American barbeque σως μας

Nachos 12
Με τσένταρ σως και σάλσα Pico de Gallo
Mac ’n’ Cheese 12

BBQ 2
Chimichurri 2
Jack Daniels 2

Buffalo καυτερή σως 2
Blue cheese 2
Μουστάρδα μελιού 2

Hotty Dogs
Κατευθείαν από την 5th Avenue! Σερβίρονται με
χειροποίητες τηγανητές πατάτες και σαλάτα
coleslaw.

The 80’s 14
Το κλασσικο! Με κέτσαπ, μουστάρδα και
μαγιονέζα

Το καλύτερο Blue Cheeseburger 21.5
Μοσχάρι Black angus, θρυμματισμένο
blue cheese, καραμελωμένα μανιτάρια,
τηγανητό κρεμμύδι και chimichurri,
σερβίρεται σε ψωμάκι παντζαριού

Baby σπανάκι, ψητό κοτόπουλο, τραγανό
μπέικον, αβοκάντο, νιφάδες παρμεζάνας,
τοματίνια, καλαμπόκι, μπαλσάμικο και
vinaigrette μελιού ...και μερικά Μεξικάνικα
nachos!

Saucy Square

Χορτοφαγικό μπιφτέκι, τυρί vegan, τομάτα,
τραγανή μελιτζάνα, ανάμεικτη σαλάτα &
vegan μαγιονέζα, σερβίρεται σε ψωμάκι
από άνθρακα

Kid’s menu
Caesar’s playground 8.5
Ψητό κοτόπουλο, ανάμεικτη σαλάτα,
παρμεζάνα, μπέικον, τοματα
Πράσινη σαλάτα 6.5
Φρέσκα ανάμεικτη σαλάτα και τοματίνια
Μπουκίτσες κοτόπουλου 11
Μπουκίτσες τραγανού κοτόπουλου, στικς
καρότο και αγγούρι, μαγιονέζα cranberry
Burger γαλοπούλας 11
Burger γαλοπούλας, τομάτα, μαρούλι,
λεπτοκομένες τηγανητές πατάτες
Cheeseburger 12
Μοσχαρίσιο μπιφτέκι, τομάτα, μαρούλι,
τσένταρ και λεπτοκομμένες τηνανητές
πατάτες
Ολικής άλεσης σπαγγέτι Μπολονέζ 9.5
Ολικής άλεσης σπαγγέτι Napoli 8
Τacos ψαριού 9
Φιλέτο λαβράκι, τομάτα, λάχανο,
αβοκάντο, καρότο, τορτίγια καλαμποκιού
Επιδόρπιο 6
Τεράστια μπισκότα φυστικοβούτυρου,
παγωτό βανίλια Μαδαγασκάρης, σως
σοκολάτας, marshmallows φράουλα,
φρέσκιες φράουλες

Old fashion Coleslaw 4.5

Θα χαρούμε να απαντήσουμε στα ερωτήματα των φιλοξενούμενών μας σχετικά με συγκεκριμένα συστατικά που πιθανόν περιέχουν τα πιάτα μας. Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για τυχόν αλλεργίες ή ειδικές διατροφικές ανάγκες
τις οποίες πρέπει να γνωρίζουμε κατά την προετοιμασία του μενού που ζητήσατε. Η κατανάλωση ωμών ή ελαφρά μαγειρεμένων κρεάτων, θαλασσινών και αβγών αυξάνει τον κίνδυνο τροφιμογενών νοσημάτων.
Οι τιμές είναι σε ευρώ € και συμπεριλαμβάνουν όλους τους νόμιμους φόρους.

