
Σαλάτες €

Σαλάτα Kingsize (Ρωτήστε μας για την πρόταση του Chef) 8,00

Σαλάτα καπνιστό τυρί-προσούτο (Φρεσκοκομμένη σαλάτα με κρουτόν καπνιστού 

γερμανικού τυριού κα προσούτο, με βιβεγκρέτ από βαλσάμικο και μέλι) 8,00

Σαλάτα Κοτόπουλο (Φρεσκοκομμένη σαλάτα με φιλετάκια κοτόπουλου σχάρας, λιαστή 

τομάτα,φλέϊκς παρμεζάνας και βινεγκρέτ από μουστάρδα) 8,00

Ψητά λαχανικά (Ψητά λαχανικά με χαλούμι και βινεγκρέτ από βλσάμικο) 6,00

Πατάτες σωτέ (Σωταρισμένες πατάτες με τραγανό μπέϊκον και καραμελωμένα κρεμμύδια) 5,00

Φτερούγιες κοτόπουλου (Τραγανές φτερούγες κοτόπουλου γεμιστές με δαμάσκινα και 

πικάντικη σάλτσα BBQ) 6,00

Κυρίως πιάτα €

KingSize Burger (Ζουμερό μπιφτέκι από μοσχαρίσιο κιμά με μπέϊκον και τυρί τσένταρ. 

Συνοδεύεται από πατάτες country) 8,00

Φιλετίνια με μαύρη μπύρα (Φιλετίνια ψαρονέφρι σβησμένα με μαύρη μπύρα και σως από 

γλυκά πιπέρια. Σερβίρονται με σπιτικό πουρέ πατάτας) 10,00

Πένες με κοτόπουλο (Πένες με φιλετάκια κοτόπουλου, φρέσκο μπρόκολο και κρέμα 

μουστάρδας dijon) 8,00

Σνίτσελ (Χοιρινό σνίτσελ πατάτες country με αρωματική μαγιονέζα) 8,00

Στήθος κοτόπουλου (Στήθος κοτόπουλου στη σχάρα με σάλτσα BBQ με πράσινη σαλάτα 

ή πατάτες country) 8,00

Κότσι (Σιγομαγειρεμένο κότσι με μαρινάδα από μπύρα και αρωματικά βότανα. 

Συνοδεύεται από πατάτες σωτέ με μπέϊκον και ζεστό ξινολάχανο (2 άτομα) 18,00

Ποικιλία €

Αλλαντικών- Τυριών (Ανάμεικτη ποικιλία από ευρωπαϊκά αλλαντικά και τυριά) 13,00

Κρεατικών Μικρή (2 ατόμων) 16,00

Κρεατικών KingSize (4 ατόμων) (Ποικιλία κρεατικών από χειροποίητα μοσχαρίσια 

μπιφτεκάκια, μαριναρισμένα φιλετάκια ψαρονέφρι, μπιφτεκάκια γαλοπούλας, φιλέτο 

κοτόπουλο, λουκάνικα και μαριναρισμένη πανσέτα.Συνοδεύεται από πατάτες country, 

πιτάκια και διάφορες μουστάρδες) 30,00

Λουκάνικα Μικρή (2 ατόμων) 15,00

Λουκάνικα KingSize (4 ατόμων) (Ποικιλία από Γερμανικά και Αυστριακά λουκάνικα. 

Συνοδεύεται από πατάτες country και ξινολάχανο) 25,00

King beer house
Σάρδεων 6, Νέα Φιλαδέλφεια

Μενού

1 / 3



Νέες Γεύσεις €

Fish and Chips (Φιλέτο μπακαλιάρου σε κρούστα pils μπύρας με σπιτικές φρέσκιες 

πατάτες και αρωματική μαγιονέζα) 7,00

Queen's size burger (Φιλέτο κοτόπουλο σε κρούστα από corn flakes με spicy chutney 

sauce και μπέϊκον. Σερβίρεται με πατάτες country) 7,00

Veggie burger (Χειροποίητο μπιφτέκι λαχανικών, μαρούλι, ντομάτα, πίκλες, ketchup και 

μουστάρδα. Σερβίρεται με πατάτες country 7,00

7,00

7,00

Λαχταριστά Sandwich €

King size club (Κλαμπ σάντουϊτς με φιλέτο κοτόπουλο, μπέϊκον, τομάτα, μαρούλι και 

μαγιονέζα, συνοδευόμενα από πατάτες country) 7,00

Με κοτόπουλο (Φιλέτο κοτόπουλο σχάρας, πέστο βασιλικού, ρόκα, τομάτα και flakes 

παρμεζάνας) 6,00

Με λουκάνικο (Λουκάνικο πιπεράτο, με ξινολάχανο και γλυκιά μουστάρδα) 6,00

Με πανσέτα (Πανσέτα μαριναρισμένη με καραμελωμένα κρεμμύδια και χαλούμι σχάρας) 6,00

Γλυκά €

Μιλφέϊγ με φράουλες (Καραμελωμένα φύλλα με σπιτική κρέμα πατισερί και σως 

φράουλας) 5,00

Σουφλέ σοκολάτας (Ζεστό σουφλέ σοκολάτας με παγωτό επιλογής) 5,00

Παγωτό 2 μπάλες (Διάφορες γεύσεις) 3,00

Παγωτό (Επιπλέον μπάλες) 1,50

Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Το μενού έχει δοθεί στο e-table.gr από το εστιατόριο στις 15/11/2014.

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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