
Appetizers €

BBQ Heaven (ζουμερές μπουκιές κοτόπουλου με πατάτες, φρέσκο κρεμμυδάκι και 

δενδρολίβανο δεμένες με BBQ σως) 4,50

French Fries (οι πιο τραγανές πατάτες που έχετε δοκιμάσει) 2,50

Salads €

Dragon Caesar (η κλασική σαλάτα του Καίσαρα με ζουμερό κοτόπουλο και κρουτόν 

φτιαγμένα από εμάς) 6,50

Tomato ETC (2 είδη τομάτας πάνω σε τραγανό παξιμάδι λαδιού, φρέσκο κρεμμύδι, 

άνηθο, πιπεριές φλωρίνης και κρέμα βαλσάμικο) 5,50

Yolo Summer (κύβοι από δροσερό καρπούζι, τοματίνια, φέτα, μέντα και βαλσάμικο) 5,50

Club - Burger €

The Club (ζουμερό κοτόπουλο αρωματισμένο με herb butter σε τραγανές φέτες του τόστ 

με σως, iceberg, τραγανό bacon και τομάτα, σερβίρεται με french fries) 6,00

Dragon Cheese (μπιφτέκι από 100% μοσχάρι με τη μυστική dragon sauce, τσένταρ, 

τομάτα, μαρούλι, κρεμμύδι και πίκλες) small/big 3,50/5,50

Chicken Parm (ζουμερό στήθος κοτόπουλο με κρέμα παρμεζάνας, τομάτα, δροσερά 

φύλλα ρόκας και τραγανό προσούτο) 5,50

Chicken Pesto (ζουμερό στήθος κοτόπουλο με σως pesto-mayo, τομάτα, δροσερά 

φύλλα βασιλικού και παρμεζάνα) 5,80

Curry Burger (ζουμερό στήθος κοτόπουλο ή μπιφτέκι από 100% μοσχάρι με σως από 

curry, μαρούλι και τσένταρ) 6,00

Smoky BBQ (μπιφτέκι από 100% μοσχάρι με σως bbq-mayo, καραμελωμένα κρεμύδια, 

τυρί μετσοβόνε, μαρούλι, τομάτα, σερβίρεται μέσα στον καπνό του) 6,60

Black Angus Burger (Μπιφτέκι από 100% black angus beef με την μυστική dragon sauce, 

τσένταρ, τομάτα, κρεμμύδι, μαρούλι και πίκλες. Ζητήστε το medium έστι ώστε να 

απολαύσετε όλη του τη γεύση) 7,80

Μπύρες €

Stella Artois 330ml 3,50

Franziskaner Weiss 500ml 6,00

Bud 330ml 4,50

Corona 330ml 5,00

Dragon Burger
(Πλαζ Λιμανιού Ραφήνας, Ραφήνα)

Μενού
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Αναψυκτικά €

Coca Cola/Light, Sprite, Πορτοκαλάδα, Ανθρακούχο νερό 250ml 2,00

Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Το μενού έχει δοθεί στο e-table.gr από το εστιατόριο στις 10/09/2015.

Για οποιαδήποτε αλλαγή στο μενού από αυτή 

την ημερομηνία και μετά δεν ευθύνεται το e-table.gr.

Σημείωση σχετικά με το μενού:
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