
 Σαλάτες €

Ceasar's (Γαλλική σαλάτα, καλαμπόκι, φρεσκοτριμμένη παρμεζάνα και 

κρουτόν με σως vinaigrette για πιο ελαφριά ή αν επιθυμείτε ζητήστε το 

αυθεντικό Ceasar)

Chicken 6,80

Bacon 6,80

Chicken and bacon 7,60

Μαρούλι και τομάτα (Δροσερή ψιλοκομμένη γαλλική σαλάτα και τομάτα. Με 

κρουτόνς και σως vinaigraitte, αποτελεί μια ελαφριά σαλάτα για όλες τις 

ώρες) 4,50

Τονοσαλάτα (Βάση από γαλλική σαλάτα, τομάτα και καλαμπόκι. Ο τόνος είναι 

σε λάδι, πλούσιος σε γεύση και ποσότητα. Ροδέλες κρεμμυδιού και μαγιονέζα 

συμπληρώνουν τη γεύση) 6,90

Σαλάτα του Σεφ (Βάση από γαλλική σαλάτα, τομάτα και δροσερό αγγούρι. Η 

δική μας αμερικάνικη σως Σεφ και καλαμπόκι. Ψιλοκομμένη χοιρινή ομωπλάτη 

και βραστό αυγό. Πλούσια και δροσερή) 6,80

Burger's (Single, duble, triple) €

General lee (Με μανιτάρια, μπέϊκον και αυγό) 6,10/8,10

Classic (Το κλασσικό μπέργκερ) 4,50/6,50/8,50

BBQ (Μπάρμπεκιου μπέϊκον) 5,90/7,90/9,90

Knight's burger (Με onion rings, μπέϊκον και bbq) 6,10/8,10

Classic cheese (Το γνωστό τσιζ μπέργκερ) 5,20/7,20/9,20

Bacon mozzarella (Μπέϊκον, μοτσαρέλλα) 5,80/7,80/9,80

Bacon mushroom melt (Με μανιτάρια και μπέϊκον) 5,70/7,70/9,70

Big bacon (Τσίζ μπεργκερ με μπέϊκον) 6,00/8,00/10,00

Bacon roquefort (Μπέϊκον, ροκφόρ) 6,10/8,10

All American special (Σπέσιαλ) 6,10/8,10

Chili burger (Αυθεντική τσίλι σως) 6,00/8,00

Bacon parmesan (Μπέϊκον, παρμεζάνα) 5,90/7,90/9,90

Chicken burgers €

Chicken classic (Με φρέσκο φιλέτο κοτόπουλο ή τραγανό φιλέτο πανέ) 4,50

Chicken BBQ (Τσίκεν μπέϊκον, μπάρμπεκιου) 5,20

Chicken mozzarella (Τσίκεν, μοτσαρέλα)/ (τσίκεν,μπέϊκον, μοτσαρέλα) 5,20/5,90

Crispy bacon parmesan (Με τραγανό κοτόπουλο πανέ) 5,90

American Burger
(Λεωφόρος Βουλιαγμένης 4, Ελληνικό 167-77)
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Brunch €

Club sandwich 

Με ζαμπόν- μπέϊκον 4,90

Με φιλέτο κοτόπουλο 5,90

Nuggets (Με πατάτες τηγανιτές) 6,00

Philly cheese steak (Σάντουιτς με τυρί, σοταρισμένα κρεμμύδια, πιπεριές και 

ψιλοκομμένο μοσχαρίσιο ψαχνό) 5,90

Hot dog 2,70

Fries bacon and cheese €

Τηγανιτές πατάτες με τυρί και μπέϊκον 3,90

Απλές 2,40

Με σως ροκφόρ 4,40

Deluxe (με φλούδα) 2,90

Deluxe με τυρί και μπέικον 4,40

Baked potato, bacon & cheese €

Ψητή πατάτα με τυρί και μπέϊκον 4,40

Σκέτη 2,90

Με σως ροκφόρ 4,90

Steak and dishes €

Rib eye steaκ (Σπαλομπριζόλα βοδινή) 12,00

T bone steak (Τι μπόν μπριζόλα) 15,00

Round pound patty (Μερίδα μπιφτέκι 450gr. Με πατάτες τηγανιτές) 8,60

Chili (Πικάντικη μεξικάνικη σούπα. Με μοσχαρίσιο κιμά, κόκκινα φασόλια) 7,20

Χοιρινά παϊδάκια 

Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Το μενού έχει δοθεί στο e-table.gr από το εστιατόριο στις 17/08/2015.

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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