4.70 €

New York΄s deluxe

6.40 €

The route 62

6.80 €

The route 62 hot version

6.80

Get curry away with chicken

7.50 €

Chicken grilled burger

7.30 €

Vegan’s

5.80 €

California’s double

8.40 €

13/5/2016

Blessing burger the pork steak

7.50 €

14/5/2016

Double king bbq burger

7.50 €

Hit the road jack

8.70 €

Mπιφτέκι, διπλό τυρί, λόλα, πίκλες, sauce (κέτσαπ/µαγιονέζα/µουστάρδα)
Συνοδεύεται µε πατάτες*και dip κέτσαπ

Μπιφτέκι, διπλό τυρί, λόλα, ντοµάτα, κρεµµύδι, πίκλες, sauce (deli)
Συνοδεύεται µε πατάτες* και dip deli
Μπιφτέκι, διπλό τυρί, λόλα, ντοµάτα, κρεµµύδι, πίκλες, sauce (hot)
Συνοδεύεται µε πατάτες* και dip hot

€

Φιλέτο κοτόπουλου, διπλό τυρί, ντοµάτα, κρεµµύδι, πιπεριά
φλωρίνης, κάρυ sauce. Συνοδεύεται µε πατάτες*και dip κάρυ

Βurger κοτόπουλου, διπλό τυρί, ντοµάτα, κρεµµύδι, πιπεριά φλωρίνης,
κάρυ sauce. Συνοδεύεται µε πατάτες* και dip κάρυ

Μπιφτέκι λαχανικών*, ιceberg, ντoµάτα, boulevard κρεµµύδι, sauce
(κέτσαπ/µαγιονέζα). Συνοδεύεται µε πατάτες*και dip κέτσαπ

Μπιφτέκι, διπλό τυρί, λόλα, ντοµάτα, καραµελωµένο κρεµµύδι,
µπέικον, sauce (deli). Συνοδεύεται µε πατάτες*, onion rings* και dip bbq

Μπιφτέκι, διπλό τυρί, λόλα, ντοµάτα, onion rings*, µπέικον, sauce (bbq)
Συνοδεύεται µε πατάτες*και dip bbq

Μπιφτέκι, διπλό τυρί, λόλα, ντοµάτα, κρεµµύδι, λουκάνικο φρανκφούρτης,
αυγό, sauce (jack daniel's). Συνοδεύεται µε πατάτες* και dip jack daniel's

The xxl cheese burger

12.00 €

The hulk

20.00 €

∆ιπλό µπιφτέκι, τετραπλό τυρί, λόλα, ντοµάτα, κρεµµύδι, λόλα, ντοµάτα, κρεµµύδι,
διπλό µπέικον, sauce (deli). Συνοδεύεται µε πατάτες*, onion rings* και dip deli

Aroma

delight

10.50 €

(100% µοσχαρίσιο κρέας εµπλουτισµένο µε Ω3 λιπαρά οξέα)

Mπιφτέκι aroma, διπλό τυρί, λόλα, sauce (κέτσαπ/µαγιονέζα)
Συνοδεύεται µε πατάτες*, onion rings* και dip κέτσαπ

Aroma

deluxe

15.00 €

(100% µοσχαρίσιο κρέας εµπλουτισµένο µε Ω3 λιπαρά οξέα)

∆ιπλό µπιφτέκι aroma, τετραπλό τυρί, λόλα, sauce (κέτσαπ/µαγιονέζα)
Συνοδεύεται µε πατάτες*, onion rings* και dip κετσαπ
Όλα τα burger είναι χειροποίητα

Πατάτες

πατάτες τηγανιτές*
πατάτες τηγανιτές*
µε τσένταρ και µπέικον

Salads

Ιταλική

ντοµάτα, baby ρόκα, φρέσκια µοτσαρέλα και pesto βασιλικού

Coleslaw

άσπρο και κόκκινο λάχανο - µήλο - κρεµµύδι- καρότο - καρύδι
και sause µαγιονέζας

Beerger

iceberg, κινέζικο λάχανο, καρότο, καλαµπόκι, ξηρούς καρπούς
κρουτόν, τυρί & dressing beerger

χρέωση για κάθε επιπλέον υλικό στα burger:
• λουκάνικο φρανκφούρτης
• καραµελωµένο κρεµµύδι, onion rings, αυγό
• τυρί, µπέικον, πιπεριά φλωρίνης

ΣΑΒΒΑΤΟ

7/5/2016

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ

Χοιρινό µπριζολάκι, διπλό τυρί, λόλα, ντοµάτα, λόλα, ντοµάτα, κρεµµύδι,
sauce (jack daniel's). Συνοδεύεται µε πατάτες* και dip jack daniel's

Τέσσερα µπιφτέκια, τετραπλό τυρί, λουκάνικο φρανκφούρτης, αυγό,
διπλό µπέικον, καραµελωµένο κρεµµύδι, λόλα, ντοµάτα, sauce (jack daniel's)
Συνοδεύεται µε πατάτες*, onion rings*, dip deli & jack daniel's

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

6/5/2016

3.00 €
4.00 €
7.00 €
7.00 €
7.00 €
1.00 €
0.70 €
0.50 €

ΝΙΚΟΣ ΓΚΙΟΛΙΑΣ and his japanese orchestra
από Παβαρότι μέχρι Παντελίδη!!!
Μια μουσική υπερπαραγωγή με τον Νίκο Γκιόλια
(κιθάρα-φωνή) και την γιαπωνέζικη ορχήστρα του.
Μουσικά παρακΥμενοι (ελληνικά έντεχνα)
γινόμαστε παρέα και τραγουδάμε
ΝΙΚΟΣ ΓΚΙΟΛΙΑΣ and his japanese orchestra
Χρήστος Κλαδάς σαξόφωνο, Πάρης Γκαγκαστάθης
πιάνο-φωνή. BLUES και ROCK CLASSICS.
Τα χώνει το σαξόφωνο και το BEERGER
παίζει BLUES

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ 1-15 ΜΑΙΟΥ

Mπιφτέκι, διπλό τυρί, λόλα, πίκλες sauce (κέτσαπ/µαγιονέζα/µουστάρδα)

So bar so food

Bu r g e r s Menu

New York΄s classic

Your most
delicious habit!
Σας περιµένουµε στο κατάστηµά µας για να διασκεδάσετε κάθε φορά µε
µία διαφορετική µουσική νότα, επιλέγοντας το πιο γευστικό menu από την
µεγάλη ποικιλία των χειροποίητων προτάσεων και φυσικά απολαµβάνοντας
την πιο δροσερή µπίρα από την σπάνια συλλογή.

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 12:30pm - 2:00am

Delivery time:

13:30µµ - 10:30 µµ

210 98 12 272
Θεοµήτορος 62, Αγ. ∆ηµήτριος, Αθήνα, www.beerger.gr
Facebook: www.facebook.com/beergerburgerinn

Στις τιµές συµπεριλαµβάνεται ΦΠΑ και δηµοτικός φόρος. Αγορανοµικός υπεύθυνος: ΚΩΣΤΑΣ ΚΛΑ∆ΑΣ

Your most
delicious
habit!

Delivery time:

13:30µµ - 10:30 µµ

210 98 12 272

