






Ηot 
Εσπρέσσο | Espresso 
Εσπρέσσο Μακιάτο | Espresso Macchiato 
Εσπρέσσο Διπλό Μακιάτο | Espresso Macchiato Double
Εσπρέσσο Διπλό | Espresso double shot 
Καπουτσίνο | Cappuccino  
Καπουτσίνο Διπλό | Cappuccino double shot 
Καπουτσίνο Λάττε | Cappuccino Latte 
Καπουτσίνο με σαντιγί | Cappuccino with whipped cream 
Νες καφέ | Nes Café 
Καφές φίλτρου | Filter coffee 
Καφές φίλτρου με γεύση | Filter coffee with flavors 
Ελληνικός Μονός | Greek coffee 
Ελληνικός Διπλός | Greek coffee double shot
Αμερικάνο | Americano 

Τσάι απλό  | Tea                                                                         
Τσάι με γεύση* | Tea with flavors                                                                                                                               
Ζεστή Σοκολάτα (ρωτήστε για τις γεύσεις) | 
Hot Chocolate (ask about the flavors)
Ζεστή Λευκή Σοκολάτα | White Hot Chocolate                                                 
Ζεστή Σοκολάτα Βιεννουά | Hot Chocolate Viennois                                                   
Ζεστή Σοκολάτα με γεύση | Hot Chocolate with 
flavors                                                    
Έξτρα Σαντιγί ή Σιρόπι με Γεύση | Extra whipped cream 
or Syrup with flavour 

Cold
Φρέντο Εσπρέσσο | Espresso Freddo 
Φρέντο Εσπρέσσο Διπλό | Espresso Freddo double shot 
Φρέντο Καπουτσίνο | Freddo Cappuccino 
Φρέντο Καπουτσίνο Διπλό | Freddo Cappuccino 
double shot  
Φρέντο Καπουτσίνο Λάττε | Freddo Cappuccino Latte
Καφές φραπέ | Frappe
Φρεντοτσίνο | Freddoccino
Φρεντοτσίνο με σαντιγί | Freddoccino with whipped 
cream 
Φρεντοτσίνο με γεύση | Freddoccino with flavour
Μιλκ Σέικ | Milk Shake
Γεύσεις παγωτών βλ. τελευταία σελίδα | Ice Cream 
flavors see last page 
Κρύα Σοκολάτα (ρωτήτε για τις γεύσεις) | Cold 
Chocolate Drink (ask about the flavors)
Κρύα Λευκή Σοκολάτα | Cold White Chocolate Drink 
Κρύα Σοκολάτα Βιεννουά | Cold Chocolate Viennois 
Κρύα Σοκολάτα με γεύση | Cold Chocolate Drink with 
flavors 
Φυσικός Χυμός Πορτοκάλι | Orange Juice 
Φυσικός Χυμός Ανάμεικτος | Mixed Fresh Fruit Juice

250 ml 
Coca-Cola 
Coca-Cola Light
Coca-Cola Zero 
Fanta 
Fanta Blue
Fanta Lemon
Sprite 
Σόδα | Soda
Amita Motion
250 ml
Perrier 
Perrier Lemon
Red Bull Sugar Free
Red Bull
500 ml
Νερό | Mineral water
Lipton Lemon
Lipton Peach
Arizona Pomegranate Green Tea
Arizona Blueberry White Tea
Arizona Lemon Tea
Arizona Peach Tea
Arizona Green Tea with Honey
Arizona Green Tea Ζero
Monster Ultra
Monster Sunrise
Monster Energy
Monster Zero
Monster Ripper

1 lt
Νερό | Mineral water

Homemade Beverages
Βυσσινάδα με ζάχαρη | Sour Cherry Juice with sugar
Λεμονάδα με ζάχαρη | Lemon Juice with sugar
Πράσινο Tσάι με ρόδι και στέβια | Green Tea with 
pomegranate and stevia
Λεμονάδα τζίντζερ με στέβια | Lemon Juice with 
ginger and stevia
Λεμονάδα με μαστίχα και λάιμ | Lemon Juice with 
Chios mastiha and lime
Φρούτα του δάσους | Μixed berries
Μανταρινάδα | Mandarin

Cold Tea
Mαύρο τσάι με ροδάκινο | Black tea peach
Mαύρο τσάι με λεμόνι | Black tea lemon
Mαύρο τσάι με ανάμεικτα φρούτα | Black tea mixed fruits
Πράσινο τσάι | Green tea
Πράσινο τσάι με ρόδι | Green tea pomegranate
Πράσινο τσάι με λεμόνι και μέντα | Green tea lemon 
mint

Classic (Φράουλα, Μπανάνα) | Strawberry, Banana                                                                                                                                         

Mango Tropics (Μάνγκο, Μπανάνα) | Mango, Banana                                   

Cocomango (Μάνγκο, Φράουλα, Καρύδα, Ανανάς) | 
Mango, Strawberry, Coconut, Pineapple

Pink Lady (Ανανάς, Φράουλα, Μπανάνα) | Pineapple, 
Strawberry, Banana

Orange Carrot Cream (Πορτοκάλι, Καρότο) | Orange, 
Carrot 
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Coffee Bar

Smoothies

Soft Drinks

*Κόκκινη πλατεία, Γιοί του Ουρανού, Μυρωμένος Θάμνος, 
Χαμομήλι, Sencha Λεμόνι, Φθινοπωρινή Σονάτα | *Kokkini 
Plateia, Gioi tou Ouranou, Miromenos Thamnos, Sencha Lem-
on, Τhfinoporini Sonata
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Breakfast Από τις 07.00 έως τις 14.00 

From 07.00 am to 14.00 pm

Χρόνος 
προετοιμασίας 

30’
Requires 30’

of preparation.

ΟΛΕΣ οι 
ομελέτες

περιέχουν 3 αυγά!
Αll the 

omelettes 
have 3 eggs!

Toast
Με βούτυρο και λιωμένο τυρί γκούντα. With butter and melted gouda cheese. 
Mε ζαμπόν ή γαλοπούλα και λιωμένο τυρί γκούντα. With ham or turkey and melted gouda cheese. 
Mε ζαμπόν ή γαλοπούλα, λόλα, ντομάτα, μαγιονέζα και λιωμένο γκούντα. With ham or turkey, lola, tomato, 
mayonnaise and melted gouda cheese. 

Croissant | Bagels
Κρουασάν βουτύρου - Απλό Bagel. Butter Croissant - Plain Bagel. 
Κρουασάν σοκολάτας - Bagel με σοκολάτα. Chocolate Croissant - Chocolate Bagel. 
Mε ζαμπόν ή γαλοπούλα, λόλα, μαγιονέζα, ντομάτα και τυρί. With ham or turkey, lola, mayonnaise, tomato 
and cheese. 
Mε τηγανητό αυγό, τυρί, λόλα και ντομάτα. With fried egg, cheese, lola and tomato. 

Jack’s Lounge Pies
Όλες οι πίτες μας είναι χειροποίητες με την δική μας σπιτική ζύμη. Φρεσκοψημένες στον φούρνο. 
All our pies are homemade with our own Jack’s Lounge special pastry dough. Freshly baked in oven.
Σπανοκόπιτα. Spinach and cheese pie.
Τυρόπιτα. Cheese pie. 
Ζαμπονοτυρόπιτα. Ham and cheese pie. 
Καπνιστή γαλοπούλα και τυρί. Smoked turkey and cheese pie.                                   
Λουκάνικο και τυρί. Sausage and cheese pie.                                                                
Κοτόπουλο και τυρί. Chicken and cheese pie.                                                               
Κοτόπουλο, μανιτάρια και τυρί. Chicken, mushrooms and cheese pie.

Eggs & Omelettes
Τηγανητά αυγά “Sunny side up”. Σερβίρονται πάνω σε φρυγανισμένο ψωμί και ψιλοκομμένο μπέικον. 
“Sunny side up” fried eggs. Served on toasted bread and shredded bacon. 
Στραπατσάδα με ντομάτα, φέτα και ψιλοκομμένη πράσινη πιπεριά. Σερβίρεται πάνω σε  φρυγανισμένο ψωμί. 
Greek-style scrambled eggs with tomato, feta cheese and shredded green pepper. Served on toasted bread. 
Ομελέτα με μπέικον ή ζαμπόν ή λουκάνικα. Σερβίρεται με δύο φέτες φρυγανισμένου ψωμιού. 
Bacon or ham or sausage omelette. Served with two slices of toasted bread.
California 
Ομελέτα με κρεμμύδι και μανιτάρια με επικάλυψη τυριού τσένταρ. 
Onion and mushroom omelette covered with cheddar cheese.
Caprese Omelette 
Φρέσκια μοτσαρέλα, φρέσκος βασιλικός και ντομάτα, σε τυλιγμένη ομελέτα 3 αυγών με επικάλυψη 
τριμμένης μοτσαρέλας και βαλσαμικού ξιδιού. Σερβίρεται με 2 φέτες φρυγανισμένου ψωμιού. Fresh 
mozzarella cheese, fresh basil and tomato, folded into 3 eggs and topped with extra mozzarella cheese and 
drizzled with balsamic glaze. 
Cordon Blue Chicken Omelette
Τραγανό στήθος κοτόπουλου, ζαμπόν και ψιλοκομμένο ελβετικό τυρί. Σερβίρεται με 2 φέτες φρυγανισμένου 
ψωμιού. Crispy chicken breast, ham, shredded swiss cheese. Served with 2 slices of toasted bread. 
Denver
Ζαμπόν, πράσινη πιπεριά, κρεμμύδι, ντομάτα και λιωμένο τσένταρ. Σερβίρεται με 2 φέτες ψωμί. 
Ham, green pepper, onion, tomato and melted cheddar cheese. Served with 2 slices of bread. 
English Breakfast
2 λουκάνικα, 2 τηγανητά αυγά, μπέικον, ψητά μανιτάρια και ντομάτα. Σερβίρεται με 4 φέτες φρυγανισμένο 
ψωμί. 2 sausages, 2 fried eggs, bacon, grilled mushrooms and grilled tomato. Served with 4 slices of toasted 
bread. 

Pancakes 
Traditional
Δύο παραδοσιακά pancakes με δύο τηγανητά αυγά και δύο φέτες μπέικον.                    
Two traditional pancakes with two slices of bacon and two “sunny side up” eggs.
Country Breakfast                                                                                                      
Δύο pancakes, μπέικον, τομάτα, μανιτάρια με σκόρδο και αυγά χτυπητά.
Two pancakes, bacon, tomato, garlic mushrooms and scrambled eggs.
The Vegetarian Breakfast                                                                                              
Δύο pancakes με τομάτα, σπανάκι και μανιτάρια με σκόρδο.
Two pancakes with tomato, spinach and garlic mushrooms.
   

3,50
4,00
5,00

3,10
3,75
5,00

5,50

3,50
3,00
4,00
4,00
4,00
4,50
5,00

5,50

5,50

6,00

5,25

5,50

6,00

5,50

8,50

7,00

8,00

8,00

OH!   WHAT A



Μ
Υ

 CO
M

BO

0,95
1,40
1,00
0,95
1,50
1,10
1,00

0,95
1,10
1,10
1,10
1,50
3,50
3,50
4,00
4,00
4,00

3,50
1,50

0,65 

1,50

0,65

0,40

1,00
2,50

1,80
1,40

1,70
1,60
8,20

4,50

2,20

My Combo

Choose ingredients
Cheese
Φέτα | Feta
Παρμεζάνα | Parmesan
Μοτσαρέλα | Mozzarella
Γκούντα | Gouda
Μπλε τυρί | Blue cheese
Tσένταρ | Cheddar
Τυρί κρέμα | Cream cheese

Charcuterie & Meats
Αυγό | Egg 
Ζαμπόν  | Ham 
Γαλοπούλα | Τurkey
Μπέικον | Bacon
Κοτόπουλο (απλό) | Chicken (plain)
Koτόπουλο A La Crème | Chicken A La Crème
Koτόπουλο BBQ | BBQ Chicken
Τσίλι κον κάρνε | Chili con Carne
Φαχίτα | Fajitas
Τόνος-Μαγιονέζα | Tuna-Mayonnaise

Sea Food
Σολομός | Salmon
Τόνος | Tuna

Veggies
Λαχανικά (ντομάτα, αγγούρι, πιπεριά, μανιτάρια, 
λόλα κτλ) | Veggies (tomato, cucumber, pepper, 
mushrooms, lola etc)

Τηγανητές πατάτες | Fries

Salads & Sauces
Σως. Μπάρμπεκιου, 1000 islands, τσίλι, Καίσαρα, 
σεφ, blue cheese, Jack Daniels. | Sauce. BBQ, 1000 
islands, chilli, Caesar, chef, blue cheese, Jack Daniels.
Έξτρα. Μουστάρδα, μαγιονέζα, κέτσαπ. | Extra. 
Mustard, mayonnaise, ketchup.
Σάλτσα πίτσας | Pizza sauce
Coleslaw

Διάλεξε τη βάση σου | Choose your own base
Breads
Μπαγκέτα (λευκή ή μαύρη) | Baguette (white or wholegrain)
Ψωμί του τοστ (λευκό ή μαύρο) για κλαμπ σάντουιτς ή τοστ | Toasted bread (white 
or wholegrain) for club sandwich or toast
Τoρτίγια | Tortilla
Σάντουιτς | Sandwich
The Boat. Ολόκληρη μπαγκέτα με τα δικά σας 4 υλικά | The Boat. Whole baguette 
with your own 4 ingredients.

Stuffed Potato
Ψητή πατάτα στο φούρνο με βούτυρο, τυρί γκούντα, αλάτι και πιπέρι | 
Stuffed potato, purée with butter, gouda cheese and a touch of salt and pepper

Crepes
Απλή αλμυρή | Plain crepe

Συνοδεύονται 
με πατατάκια!

Served with 
chips!
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Τηγανητές Πατάτες | Fries

Scotch Egg
Aυγό μελάτο τυλιγμένο σε μοσχαρίσιο κιμά και κρούστα από panko, 
σοταρισμένο σπανάκι πάνω σε κρέμα από φινόκιο και πατάτα.
Soft-boiled egg wrapped with minced beef and crust with panko, 
spinach with potato and fennel cream.
                          
Poached Eggs
Αυγά πωσέ με μαύρο ψωμί, ντιπ από guacamole ,καπνιστός σολομός, μπρικ σολομού και συνο-
δευτική σαλάτα.
With wholegrain bread, guacamole dip, smoked salmon ,salmon caviar and side salad.

Pretzel Bread
Mε παστράμι. γραβιέρα, pesto λιαστής τομάτας, λόλα και τυρί κρέμα.
With pastrami, gruyére cheese, sun-dried tomato pesto, lola and cream cheese.
   
Croque Monsieur 
Καπνιστό ζαμπόν, κεφαλοτύρι και μπεσαμέλ.
Smoked ham, kefalotiri cheese and béchamel sause. 

Croque Madame 
Καπνιστό ζαμπόν, κεφαλοτύρι, αυγό τηγανητό και μπεσαμέλ.
Smoked ham, kefalotiri cheese, fried egg and béchamel sause. 

Focaccia
Καπνιστό ζαμπόν, ρόκα, τοματίνια, μοτσαρέλα, pesto βασιλικού και ελιά.
Smoked ham, rocket leaves, cherry tomatoes, mozzarella cheese, basil pesto and olives.

Chicken Tacos
Κοτόπουλο, iceberg, αβοκάντο, πικάντικη μαγιονέζα και pico de gallo.
Chicken, iceberg, avocado, spicy mayonnaise and pico de gallo. 

Chicken Quesadilla
Σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο με καπνιστό τυρί και πικάντικη μαγιονέζα.
Slow cooked chicken with smoked cheese and spicy mayonnaise.

Pork Quesadilla
Σιγομαγειρεμένος χοιρινός λαιμός σε μπύρα με καπνιστό τυρί και μαγιονέζα.
Slow cooked pork in beer with smoked cheese and mayo.

Hot dog
Λουκάνικο ιβηρικού χοίρου με σαλάτα, κέτσαπ από δαμάσκηνο, μουστάρδα και μαγιονέζα.
With iberian pork sausage with salad, plump ketchup, mustard and mayo. 

Chicken Causa
Τραγανή κροκέτα πατάτας, ψιλοκομμένο κοτόπουλο, καπνιστό τυρί και πικάντικη μαγιονέζα.
Crispy potato croquette, chopped chicken, smoked cheese and spicy mayonnaise.

Shepherd’s Pie
Kιμάς μοσχαρίσιος, λαχανικά, θυμάρι, κόκκινο κρασί και πουρές πατάτας με κρόκο αυγού και 
παρμεζάνα.
Minced beef, vegetables, thyme, red wine and smashed potatoes with egg yolk and parmesan 
cheese.

Bao Bun
Σιγομαγειρεμένο αρνάκι σε χυμό από ρόδι και μαριναρισμένο καρότο σε σόγια, σκόρδo και λεμόνι.
Slow cooked baby lamb in pomegranate with marinated carrot in soy, garlic and lemon.

Pork Chops
Με καπνιστή πάπρικα και σως ΒΒQ. Σερβίρεται με τραγανές τηγανητές πατάτες.
With smoked paprika and BBQ sause. Served with crispy fries.

Chicken Wings
Πικάντικες φτερούγες κοτόπουλου με μέλι και σουσάμι. Σερβίρεται με τραγανές τηγανητές 
πατάτες.
Spicy chicken wings with honey and sesame. Served with crispy fries.
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Baguette Tortilla Club
Sandwich
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Egg Salad
Βραστά αυγά αναμεμειγμένα με γλυκό καλαμπόκι, μαγιονέζα, λόλα, 
ντομάτα, αγγούρι.  
Boiled eggs mixed with sweet corn, mayonnaise, lola, tomato, cucumber.
Feta & Olives
Τυρί φέτα, μαύρες ελιές, λόλα, ντομάτα, αγγούρι, μαγιονέζα.
Feta cheese, black olives, lola, tomato, lola, cucumber, mayonnaise.
Mozzarella & Tomato
Λόλα, ντομάτα, μοτσαρέλα, ρίγανη και ελαιόλαδο. 
Lola, tomato, mozzarella, oregano and olive oil.

B.L.T.
Μπέικον, λόλα, ντομάτα, μαγιονέζα. Bacon, lola, tomato, mayonnaise.
Chicken
Κοτόπουλο, λόλα, ντομάτα, αγγούρι, τυρί gouda, μαγιονέζα. Chicken, lola, tomato, 
cucumber, gouda cheese, mayonnaise.
BBQ Chicken
Κοτόπουλο, σάλτσα μπάρμπεκιου, λόλα, ντομάτα, αγγούρι.
Chicken, BBQ sauce, lola, tomato, cucumber. 
Tuna - Mayonnaise
Τόνος με γλυκό καλαμπόκι και μαγιονέζα. Tuna mixed with sweet corn and 
mayonnaise dressing.
Prosciutto
Προσούτο, λόλα, ντομάτα, πίκλες, μαγιονέζα. Prosciutto, lola, tomato, pickles, 
mayonnaise.
Smoked Ham
Καπνιστό ζαμπόν, φύλλα ρόκας, ντομάτα, τυρί, μαγιονέζα. Smoked ham, 
arugula leaves, tomato, cheese, mayonnaise.
Smoked Turkey
Καπνιστή γαλοπούλα, αγγούρι, ντομάτα, τυρί, μαγιονέζα. Smoked turkey, cu-
cumber, tomato, cheese, mayonnaise.
Chicken A  La Crème
Στήθος κοτόπουλο σωτέ σε λευκή, βουτυρένια σάλτσα με κρέμα γάλακτος, 
μπέικον, μανιτάρια, νιφάδες παρμεζάνας, αλάτι και πιπέρι. Sautéed chicken 
breast in a white, butter sauce with cream, bacon, mushrooms, parmesan flakes 
and a touch of salt and pepper.
Salmon
Σολομός κομμένος σε φέτες με λόλα, ντομάτα και το μοναδικό μας ντρέσινγκ 
“1000 islands”. Sliced salmon with lola, tomato and our “1000 islands” dressing.
Caesar 
Κοτόπουλο, μπέικον, φύλλα ρόκας, νιφάδες παρμεζάνας, που ολοκληρώνεται 
με το μοναδικό μας Caesar ντρέσινγκ. Chicken, bacon, rocket leaves, parmesan 
flakes, topped with our signature Caesar dressing.
Chili con Carne with Cheddar Cheese 
Μοσχαρίσιος κιμάς μαγειρεμένος με κόκκινα φασόλια, πιπεριές, κρεμμύδι σε 
πικάντικη, νόστιμη σάλτσα ντομάτας. 
Minced beef cooked with red beans, peppers, onion in a spicy, tasty tomato sauce.
Fajitas with Cheddar Cheese 
Πικάντικο κοτόπουλο που αναμειγνύεται με σοταρισμένα λαχανικά, γλυκό κα-
λαμπόκι και τσένταρ. Spicy chicken mixed with sautéed vegetables, sweet corn 
and cheddar. 

Bread Bar Combos

Vegetarian

Σερβίρεται 
με σαλάτα 

Served with 
side salad
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Ψητές πατάτες που αναμειγνύονται με βούτυρο, γραβιέρα, αλάτι και λίγο πιπέρι μέχρι να γίνουν ένας 
βελούδινος πουρές. Roasted potatoes mixed with butter, salt and pepper until smooth with gruyere.

Jacket Potato Combos
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10,40

Authentic          
Μοτσαρέλα και μαύρο πιπέρι. 
Μozzarella cheese and ground pepper.

Classic             
Φρέσκο κρεμμύδι, σχοινόπρασο, τυρί κρέμα και γιαούρτι. 
Spring onion, chives, cream cheese and yoghurt.

Mix Cheese     
Tσένταρ, μοτσαρέλα και παρμεζάνα. 
Cheddar, mozzarella and parmesan cheese.

Breakfast            
Tηγανητό αυγό και μπέικον.
Fried egg and bacon.

Light       
Mοτσαρέλα, τσένταρ και μανιτάρια. 
Mozzarella cheese, cheddar cheese and mushrooms.

Smoked Ham           
Kαπνιστό ζαμπόν, σοταρισμένα μανιτάρια, μοτσαρέλα και σως τσένταρ.
Smoked ham, sautéed mushrooms, mozzarella cheese and  cheddar sauce.

Tuna - Mayo  
Τόνος, καλαμπόκι και μαγιονέζα.             
Tuna, corn and mayonnaise.

Fajitas       
Πικάντικο κοτόπουλο με σοταρισμένες τρίχρωμες πιπεριές, καλαμπόκι, και τσένταρ. 
Spicy chicken with sautéed coloured bell peppers, corn and cheddar cheese.

Carbonara with Parmesan Cheese      
Kρόκοι αυγού, παρμεζάνα, μπέικον, μανιτάρια, κρέμα γάλακτος. 
Egg yolks, parmesan cheese, bacon, mushrooms, cream.
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Jack’s Lounge
Iceberg, ρόκα, στήθος κοτόπουλου, μάνγκο, τοματίνια, καρύδια, παρμεζάνα και κρέμα βαλσαμικού.
Iceberg, rocket leaves, chicken breast, mango, cherry tomatoes, walnuts, parmesan cheese and balsamic cream.

Caesar’s Salad
Ψιλοκομμένο στήθος κοτόπουλου, ψητό μπέικον, iceberg, τοματίνια, κρουτόν, παρμεζάνα και χειροποίητη σως 
Caesar.
Shredded chicken breast, bacon, iceberg, cherry tomatoes, parmesan cheese, croutons and homemade Caesar 
sauce.

Mexican Tuna
Τόνος, κόκκινα φασόλια, πάπρικα, κόκκινη πιπεριά, αβοκάντο, κρεμμύδι, πιπεριά jalapeños, μαϊντανός, κύμινο, 
αλάτι, πιπέρι, ξύσμα και χυμός από lime και ελαιόλαδο. 
Tuna, red beans, paprika, red pepper, avocado, onion, jalapeños pepper, parsley, cumin, salt, ground pepper, lime 
zest and juice and olive oil.

Avocado Chicken
Ψητό στήθος κοτόπουλου, αβοκάντο, καλαμπόκι, κρεμμύδι, μαϊντανός, αλάτι, πιπέρι με dressing από ελαιόλαδο 
και χυμό λεμονιού. 
Grilled chicken breast, avocado, corn, onion, parsley, salt, pepper and lemon olive oil dressing.

Mesclan Salad with Prosciutto
Ανάμεικτη πράσινη σαλάτα με φέτες prosciutto, κουκουνάρι, αχλάδι, blue cheese και vinaigrette μελιού. 
Mixed salad with prosciutto, pine cone, pear, blue cheese and vinaigrette balsamic honey.

Salad Bar
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Βοδινό
Μπιφτέκι

Beef

Κοτόπουλο
Chicken

Classic
Λόλα, τομάτα, κρεμμύδι, πίκλες και κέτσαπ. 
Lola, tomato, onion, pickles and ketchup.

Cheese Burger 
Λόλα, ντομάτα, κρεμμύδι, πίκλες, κέτσαπ και τυρί τσένταρ. 
Lola, tomato, raw onion, pickles, ketchup and melted cheddar cheece. 

Ring Leader
Τηγανητές ροδέλες κρεμμυδιού, τραγανά κομμάτια μπέικον, σάλτσα μπάρμπεκιου, σως τσένταρ, 
λόλα και ντομάτα. 
Fried onion rings, crispy bacon, BBQ sauce, melted cheddar sauce, lola and tomato.

Fortune Teller
Τηγανητό αυγό, λιωμένο τυρί παρμεζάνα, τραγανά κομμάτια μπέικον, κέτσαπ, 
μανιτάρια Portobello, λόλα και ντομάτα. 
Fried egg, melted parmesan, crispy bacon, ketchup, Portobello mushrooms, lola and tomato. 

Colossus Burger  
Προσούτο, τηγανητά μανιτάρια Portobello, τηγανητά κρεμμύδια, παρμεζάνα και ντομάτα. 
Prosciutto, fried Portobello mushrooms, fried onions, parmesan and tomato. 

Pepperonato
Λιωμένη παρμεζάνα, ρόκα, ψητή κόκκινη και κίτρινη πιπεριά, πεπερόνι και BBQ σως. 
Melted parmesan, rocket leaves, grilled red and yellow pepper, peperoni and BBQ sauce. 

The Mexican
Πικάντικη σως τσίλι, τσένταρ σως, πιπεριά jalapenos, τηγανητό κρεμμύδι.
Hot chili sauce, melted cheddar cheese, jalapenos, fried onion. 

Jack’s Lounge Special                                                                        
Λιωμένο τυρί τσένταρ, κρέμα γάλακτος, μπέικον, προσούτο, κρεμμύδι, τηγανητά μανιτάρια Portobello, 
λόλα, τομάτα  και Jack Daniels σως. 
Melted cheddar cheese, cream, bacon, prosciutto, onion, fried Portobello mushrooms, lola, tomato and 
Jack Daniels sauce.
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Jack’s Holy Burgers

Το 280 γραμμαρίων μπιφτέκι μας είναι από αγνό μοσχαρίσιο κιμά και το κοτόπουλο είναι μαρινα-
ρισμένο φιλέτο. Σερβίρονται σε χειροποίητο ψωμί και με συνοδευτική σαλάτα. All of our burgers 
are made of 280gr pure minced beef and our chicken burgers are marinated chicken fillet. They are 
served in homemade burger bun and with side salad.

Burger

Χρόνος
προετοιμασίας 

30’-40’
Τime of
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Margherita
Σάλτσα ντομάτας San Marzano, μοτσαρέλα και τυρί Parmigiano-Reggiano.
San Marzano tomato sauce, mozzarella cheese and Parmigiano-Reggiano cheese.

Marinara 
Σάλτσα ντομάτας San Marzano, σκόρδο, ελαιόλαδο και μοτσαρέλα.
San Marzano tomato sauce, garlic, olive oil and mozzarella cheese.

La Pizza fresca
Σάλτσα ντομάτας San Marzano, μοτσαρέλα, ντομάτα cherry, μαύρες ελιές, τυρί Parmigiano-Reggiano 
και βασιλικός.
San Marzano tomato sauce, mozzarella cheese, cherry tomato, black olives, Parmigiano Reggiano cheese, 
basil. 

Funghi
Σάλτσα ντομάτας San Marzano, μοτσαρέλα και μανιτάρια Portobello.
San Marzano tomato sauce, mozzarella cheese and Portobello mushrooms.

Monte Bianco 
Σάλτσα ντομάτας San Marzano, τυρί γκούντα, τυρί Parmigiano-Reggiano, τυρί fontina, μανιτάρια 
Portobello και προσούτο.
San Marzano tomato sauce, gouda cheese, Parmiggiano-Reggiano cheese, fontina cheese, Portobello 
mushrooms and prosciutto.

Rustica 
Σάλτσα ντομάτας San Marzano, πεπερόνι, κρεμμύδια και μoτσαρέλα.
San Marzano tomato sauce, pepperoni, onions and mozzarella cheese. 

Prosciutto 
Σάλτσα ντομάτας San Marzano, μοτσαρέλα και προσούτο. 
San Marzano tomato sauce, mozzarella cheese and prosciutto.

Primavera
Σάλτσα ντομάτας San Marzano, ψητή μελιτζάνα, κολοκύθι, ψητή πιπεριά, μανιτάρια Portobello και 
μοτσαρέλα.
San Marzano tomato sauce, grilled aubergine, courguette, roasted pepper, Portobello mushrooms and 
mozzarella cheese.

H αυθεντική πίτσα παρασκευάζεται σύμφωνα με τις παραδόσεις της Νάπολης, της γενέτειρας της πίτσας. Ακολουθού-
με τις πρακτικές που καθιερώθηκαν από της  Associazione Verace Pizza Napoletona χρησιμοποιώντας φρέσκα συστα-
τικά, όπως φρέσκια ιταλική μοτσαρέλα. Η σάλτσα μας παρασκευάζεται με ντομάτες  San Marzano. Επιπλέον, η φρέσκια 
χειροποίητη ζύμη μας δημιουργεί την αυθεντική εύπλαστη κρούστα που έκανε τη Ναπολιτάνικη πίτσα διάσημη.

Our authentic pizza is crafted according to the traditions of Naples, the birthplace of pizza. We adhere to the standards set 
forth by Associazione Verace Pizza Napoletona, using fresh ingredients such as fresh Italian Mozzarella cheese. Our sauce 
is created with San Marzano tomatoes. In addition, our freshly prepared hand-pressed dough creates the authentic pliant 
crust that made Napolitan pizza famous.

Pizza Calzone

Pizza | Calzone
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Salame Piccante
Σάλτσα ντομάτας San Marzano, σαλάμι αέρος, μαύρες ελιές και μοτσαρέλα.
San Marzano tomato sauce, salami, black olives and mozzarella cheese.

Cime de Rapa 
Σάλτσα ντομάτας San Marzano, σαλάμι αέρος, λουκάνικο και μοτσαρέλα. 
San Marzano tomato sauce, salami, sausage and mozzarella cheese. 

Pizza Greca
Σάλτσα ντομάτας San Marzano, φέτα, μαύρες ελιές, κρεμμύδια και πράσινη πιπεριά.
San Marzano tomato sauce, feta cheese, black olives, onion and green pepper.

Grilled Chicken
Σάλτσα ντομάτας San Marzano, ψιλοκομμένο στήθος κοτόπουλου, κρεμμύδι, μανιτάρια Portobello και 
μοτσαρέλα.
San Marzano tomato sauce, shredded chicken breast, onion, Portobello mushrooms and mozzarella 
cheese.

Pizza Chicken A La Crème
Σάλτσα ντομάτας San Marzano, κοτόπουλο A La Crème (ψιλοκομμένο στήθος κοτόπουλο, μανιτάρια, 
κρέμα γάλακτος) και μοτσαρέλα. 
San Marzano tomato sauce, chicken A La Crème (shredded chicken breast, mushrooms, cream) and 
mozzarella cheese.

Pizza Calzone
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Sicilian Spaghetti A La Norma 
Μελιτζάνα, φρέσκος βασιλικός, αποξηραμένη ρίγανη, κομμάτια πιπεριάς τσίλι, σκόρδο, κάπαρη και ντομά-
τα. Μεγειρεμένο σε ελαιόλαδο και σβησμένο σε κόκκινο κρασί. Σερβίρεται με 4 φέτες ψωμιού.
Aubergine, fresh basil, dried oregano, dried chili flakes, garlic, baby capers, tomato. Cooked with extra virgin 
oil and red wine. Topped with parmesan cheese and served with 4 slices of bread.

Bucatini all’ Amatriciana 
Ψημένο και ψιλοκομμένο μπέικον, μπούκοβο, τριμμένο πιπέρι, τριμμένο κρεμμύδι, ντομάτα και αλάτι. 
Μαγειρεύεται με έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. Διαλέξτε μεταξύ παρμεζάνας και τσένταρ. Σερβίρεται με 4 
φέτες ψωμί.
Grilled and diced bacon, crushed red pepper flakes, ground black pepper, minced onion, tomato and salt. 
Cooked in extra virgin olive oil. With the choice between parmesan and cheddar cheese. Served with 4 slices 
of bread.

Al Raqu A La Bolognesa 
Κιμάς, ψιλοκομμένη ντομάτα, σκόρδο, ελαιόλαδο, κόκκινο κρασί, κρεμμύδι, μαϊντανός, αλάτι και πιπέρι. 
Συνοδεύεται από τριμμένη παρμεζάνα και σερβίρεται με 4 φέτες ψωμί.
Minced beef, chopped tomato, garlic, olive oil, red wine, onion, parsley, salt and pepper. Topped with parmesan 
cheese. Served with 4 slices of bread.

A La Carbonara 
Ψημένο μπέικον, παρμεζάνα και κρέμα γάλακτος. Μαγειρεύεται με έξτρα παρθένο ελαιόλαδο και καλύ-
πτεται με αυγό. Σερβίρεται με τριμμένη παρμεζάνα και 4 φέτες ψωμί.
Grilled bacon, parmesan cheese and cream. Cooked with extra virgin olive oil and covered with egg. Topped 
with extra parmesan cheese. Served with 4 slices of bread.

Pomodoro e Basilico
Σάλτσα φρέσκιας ντομάτας, σκόρδο, βασιλικός και ελαιόλαδο.
Fresh tomato sauce, garlic, basil and olive oil.

Chicken A La Crème
Στήθος κοτόπουλου, μανιτάρια, μπέικον και κρέμα γάλακτος, μαγειρεμένα με λευκό κρασί, έξτρα παρθένο 
ελαιόλαδο και παρμεζάνα.
Chicken breast, mushrooms, bacon and cream, cooked with white wine, extra virgin olive oil and parmesan 
cheese.

Pasta | Rissoti
Επιλογή ζυμαρικών αναμεσα: Σπαγγέτι ή Σπαγγέτι Ολικής Άλεσης, Πέννες, Ριγκατόνι, Λινγκουίνι, Παπαρδέλες
Your choise of pasta: Spaghetti or Wholegrain Spaghetti, Penne, Rigatoni, Linguine, Papardelle

Χρόνος
προετοιμασίας 

30’-40’
Τime of

Preparation
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Ricardo (Salmon)  
Ψιλοκομμένο κρεμμύδι και σκόρδο, αλεύρι, λευκό κρασί, κρέμα γάλακτος, ψιλοκομμένο σπανάκι, τριμμέ-
νο τυρί Parmigiano-Reggiano, ψιλοκομμένος βασιλικός, σχοινόπράσο, ρίγανη, ψητά κομμάτια σολωμού, 
ρόκα, αλάτι και πιπέρι.
Chopped onion, finely chopped garlic, flour, white wine, cream, chopped spinach, grated Parmigiano-Reggiano 
cheese, chopped basil, chopped chive, oregano, grilled chunks of salmon, rocket leaves, salt and pepper.

Pesto A La Genovese  
Μία ελαφριά και φρέσκια γεύση: Φύλλα βασιλικού, σκόρδο, κουκουνάρι, λευκό κρασί και παρμεζάνα μα-
γειρεμένα μαζί. Συνοδεύεται με νιφάδες παρμεζάνας και σκορδόψωμο.
A light filling fresh taste: Basil leaves, garlic, pine nuts, white wine and parmesan cheese delicately cooked 
together. Topped with flakes of parmesan cheese and served with side garlic bread. 

Ριζότο Λαχανικών | Vegeterian Risotto
Ανάμεικτα λαχανικά (μελιτζάνα, κολοκύθι, κρεμμύδι, μανιτάρια, τριμμένο καρότο και πράσινη πιπεριά), 
κρέμα γάλακτος, λευκό κρασί, παρμεζάνα, αλάτι, πιπέρι και σκόρδο.
Mixed vegetables (aubergine, courgette, onion, mushrooms, trimmed carrot and green pepper), cream, white 
wine, parmesan cheese, salt, pepper and a touch of garlic. 

Ριζότο με Κοτόπουλο και Μανιτάρια | Creamy Chicken and Mushroom Risotto
Ψιλοκομμένο στήθος κοτόπουλο, μανιτάρια, σκόρδο, κρεμμύδι, λευκό κρασί και κρέμα γάλακτος. 
Shredded chicken breast, mushrooms, garlic, onion, white wine and cream. 

14,00

11,00

11,00

13,00
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Pork Schnitzel
Χοιρινό φιλέτο σερβιρισμένο με ψητά λαχανικά και ρύζι ή τηγανητές πατάτες.
Fillet of pork served with grilled vegetables and rice or fries. 

Chicken Schnitzel 
Φιλέτο από στήθος κοτόπουλου σερβιρισμένο με ψητά λαχανικά και ρύζι ή τηγανητές πατάτες.
Fillet of chicken breast served with grilled vegetables and rice or fries. 

Stuffed Bifteki 
2 μπιφτέκια από 100% μοσχαρίσιο κιμά, γεμιστά με κρεμμύδι, μανιτάρια και παρμεζάνα. Σερβίρεται με ψητά 
λαχανικά και ρύζι ή τηγανητές πατάτες. 
2 pieces of 100% minced beef stuffed with onion, mushrooms and parmesan cheese. Served with grilled 
vegetables and rice or fries. 

Beef Steak
Μοσχαρίσια μπριζόλα με μπαχαρικά, ψημένη σύμφωνα με το γούστο σας. Σερβίρεται με ψητά λαχανικά, 
τηγανητές πατάτες και σως Diana ή μπάρμπεκιου.
Seasoned beef steak, cooked to your liking. Served with grilled vegetables, fries and Diana sauce or BBQ sauce. 

Chicken Fillet
Μαριναρισμένο φιλέτο κοτόπουλο. Σερβίρεται με ψητά λαχανικά, τηγανητές πατάτες και σως Diana ή 
μπάρμπεκιου.
Marinated chicken fillet. Served with grilled vegetables, fries and Diana sauce or BBQ sauce. 

Grilled Salmon
Η σως σόγιας, η καστανή ζάχαρη και μία νότα λεμονιού και σκόρδου είναι ο τέλειος συνδυασμός 
αλμυρού-γλυκού που συμπληρώνει το φιλέτο σολωμού. Σερβίρεται πάνω σε ψητά λαχανικά.
Soy sauce, brown sugar and a hint of lemon and garlic are the perfect 
salty-sweet complement to a salmon fillet. Served on a bed of grilled vegetables.

Pork Fillet Medallion with Eggplants                                                        
Χοιρινό ψαρονέφρι με λιαστή τομάτα, κάπαρη, ελιές και σάλτσα φέτας πάνω σε πουρέ καπνιστής μελιτζάνας. 
With sun dried tomatoes, capers, black olives  and feta cheese sauce topped with smoked  egglpant purée.

Beef Striploin Tagliata                                                                                   
Tagliata κόντρα μόσχου με σαλάτα με ρόκα, λιαστή τομάτα, παρμεζάνα και ψητά λαχανικά.
Striploin beef with side salad with rocket leaves, sun-dried tomatoes, parmesan cheese and grilled vegetables.

Beef Rib-Eye                                                                                                 
Rib-Eye μόσχου με ψητά μανιτάρια, ψητές πατάτες, καραμελωμένο κρεμμύδι και σως πιπεριού.
Rib-Eye on the grill with grilled mushrooms and potatoes, caramelised onion and pepper sauce.
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Sweet Crepes
Πραλίνα φουντουκιού | Praline
Πραλίνα φουντουκιού, μπισκότο | Praline, biscuit
Πραλίνα φουντουκιού, μπισκότο, μπανάνα | Praline, 
biscuit, banana
Κρέπα με 1 μπάλα παγωτό | Crepe with 1 ball of ice 
cream

Waffles
Πραλίνα φουντουκιού | Praline
Πραλίνα φουντουκιού, μπισκότο | Praline, biscuit
Πραλίνα φουντουκιού, μπισκότο, μπανάνα | Praline, 
biscuit, banana
Βάφλα με 1 μπάλα παγωτό | Waffle with 1 ball of ice 
cream

Extra Ingredients
Σαντιγύ | Whipped cream
Γεύσεις σιροπιών | Syrup flavours
Σοκολάτα, φράουλα, καραμέλα, κεράσι. 
Chocolate, strawberry, caramel, sour cherry.
Πραλίνα φουντουκιού, λευκή σοκολάτα | Praline, 
white chocolate
Φρούτα | Fruits
Μπισκότο | Biscuit
1 μπάλα παγωτό | 1 ball of ice cream
Γεύσεις παγωτών. Ice cream flavors.

Ice creams
Classic flavours
Σοκολάτα | Chocolate
Βανίλια | Vanilla
Φράουλα | Strawberry
Στρατσιατέλα | Stracciatella
Φυστίκι | Pistachio 

Flavours for the most discerning ice cream enthusiasts
Βανίλια Chococream Cookies | Vanilla Chococream 
Cookies
Κρέμα Caramel Almond Fudge | Creme Caramel Al-
mond Fudge 

Sorbet Flavours
Φράουλα | Strawberry
Λεμόνι | Lemon
Πεπόνι | Melon

Desserts
Chocolate Lovers | Chocolate Lovers
Σοκολατένιο κέικ με τρεις στρώσεις γκανάζ 
σοκολάτας και επικάλυψη σοκολάτας. Triple choc-
olate cake with chocolate ganache and chocolate 
coating.
Τσιζκέικ | Cheesecake 
Ελαφριά μους philadelphia, σε τραγανή βάση από 
μπισκότα και βούτυρο, με επικάλυψη αγριοκέρασο. 
Light philadephia mousse on a crunchy base of bis-
cuits and butter, with wild cherry sauce.
Σουφλέ Σοκολάτας | Chocolate Lava Cake
Κέικ σοκολάτας γεμισμένο με ρευστή σοκολάτα. 
Molten chocolate lava cake filled with hot chocolate 
fudge sauce.
Τάρτα λεμονιού με μαρέγκα | Lemon Pie
Τάρτα με κρέμα λεμονιού και ιταλική μαρέγκα. Lem-
on tart with Italian meringue.

Crepes & Waffles Sweet Corner

Επιλέξτε 
πραλίνα 

φουντουκιού ή 
λευκή σοκολάτα

Choose 
praline or white 

chocolate
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Jack’s Lounge 
Γούναρη 85 & Γορτυνίας 1, 165 61  Γλυφάδα | 85 Gounari str. & Gortinias 1, 165 61  Glyfada

Τ. +30 210.969 0343, 211.4050001, E. contact@jacklounge.com
www.jacklounge.com

Δοκιμάστε την εφαρμογή για τις παραγγελίες σας! Αναλαμβάνουμε πάρτυ και εκδηλώσεις. 
Ενημερώστε μας για τυχόν αλλεργίες ή δυσανεξίες που μπορεί να έχετε. 

Try the application for your orders! We organize parties and events. 
Tell us about any allergies or intolerances you may have.

Jack’s Lounge jacks.lounge
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Aγορανομικός Υπεύθυνος | Market Police Officer: Bauer Merza
Οι τιμές του καταλόγου μπορούν να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση. Menu prices may change without notification.
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Jamaican Banana
Τηγανητή μπανάνα περιχυμένη με σιρόπι maple. 
Σερβίρεται  με σαντιγί και την επιλογή παγωτό 
βανίλια ή παγωτό σοκολάτα.
Golden fried banana drizzled with maple flavoured syr-
up. Served with whipped cream and a choice of vanilla 
ice cream or chocolate ice cream. 

Original Lemon and Sugar                        
Φρέσκο λεμόνι, ζάχαρη και παγωτό βανίλια.
Fresh lemon, sugar and vanilla ice cream.

Blueberries
Ζουμερά βατόμουρα με σαντιγί, παγωτό βανίλια και 
λευκή σοκολάτα.
Plump blueberries with whipped cream, vanilla ice 
cream and white chocolate.

Jack’s Special 
Κομμάτια βέλγικης σοκολάτας, παγωτό βανίλια και 
παγωτό σοκολάτα με επικάλυψη από χειροποίητη, 
ζεστή, ρευστή σοκολάτα ή λευκή σοκολάτα, 
φράουλες και τηγανητή μπανάνα.
Belgian chocolate chips, vanilla and chocolate ice 
cream covered with homemade hot white or milked 
chocolate fudge, strawberries and golden fried banana.

Pancakes
Τρία γλυκά, χειροποίητα pancakes με βουτυρόγαλο. 
Σερβίρονται με διάφορα στυλ και επικαλύψεις.
Three sweet and homemade pancakes with buttermilk. 
Served with different styles and toppings.

Fresh Strawberries 
Με φράουλες, κουλί φράουλας και άχνη ζάχαρη. 
Σερβίρεται  με σαντιγί και την επιλογή παγωτό 
βανίλια ή παγωτό σοκολάτα.
With strawberries, strawberry coulis and icing sugar. 
Served with whipped cream and a choice of vanilla or 
chocolate ice cream.

Bavarian Apple 
Ζεστά μήλα με μπαχαρικά και σκόνη κανέλας. 
Σερβίρεται με σαντιγί και παγωτό βανίλια. 
Warm, spiced apples dusted with cinnamon. 
Served with whipped cream and vanilla ice cream.

Chocolate Dip 
Pancakes με κομμάτια βέλγικης σοκολάτας, παγωτό 
βανίλια και χειροποίητη, ζεστή, ρευστή σοκολάτα 
ή λευκή σοκολάτα. Με επικάλυψη από επιπλέον 
κομμάτια βέλγικης σοκολάτας.
Pancakes with pure Belgian chocolate chips, vanilla ice 
cream and homemade hot white or milked chocolate 
fudge. Topped with more Belgian chocolate chips.


