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Can you spot the burger in the flames?

IF YES, THEN YOU'RE DEFINITELY HUNGRY! PLEASE TURN TO PAGE 5
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Warming Up
starters

Warming up is required before a performance or
practice. Athletes, singers, actors and others warm
up before stressing their muscles. It prepares the
muscles for vigorous actions.
Beer Nachos [V]

€7.20

Veggie Spring Rolls [V]

€6.90

Sweet Cheese Of Mine [V] (New)

€10.80

Potato Basket [V]

€7.60

Old Bay Salmon Cakes [V] (New)

€8.90

Zucchini Fritter [V] (New)

€6.50

Pretzel Garlic Bread (New)

€7.30

Tex Mex Quesadillas

€16.80

Mexican tortilla chips with melted cheese, sour cream and guacamole dip.
Μεξικάνικα τορτίγια τσιπς με λιωμένο τυρί, ξινή κρέμα και γουακαμόλε.
Crispy spring rolls served with sweet chili sauce.
Τραγανιστά σπρίνγκ ρόλς σερβιρισμένα με γλυκιά σάλτσα τσίλι.
Baked camembert cheese, served with salty crackers and chutney dip.
Τυρί καμαμπέρ στο φούρνο, σερβιρισμένο με αλατισμένα crackers και τσάτνεϊ.
A basket of potato twisters, wedges and fries, served with a variety of sauces.
Καλάθι με τηγανητές, wedges και στριφτές πατάτες, σερβιρισμένες με ποικιλία σαλτσών.
Homemade salmon cakes made with fresh onions and smoked paprika, served with lemon grass dip and
fresh aromatic herbs.
Σπιτικά μπιφτεκάκια σολομού φτιαγμένα με φρέσκο κρεμμύδι και καπνιστή πάπρικα, σερβιρισμένα με ντιπ
από λεμονόχορτο και φρέσκα αρωματικά βότανα.
Homemade veggie fritters made with fresh zucchini, carrot, lemongrass, egg white, fresh onions and chives,
served with sour cream.
Σπιτικές τηγανιές φτιαγμένες με φρέσκο κολοκυθάκι, καρότο, λεμονόχορτο, ασπράδι αυγού, φρέσκα
κρεμμύδια και σχοινόπρασο, σερβιρισμένα με ξινή κρέμα.
German pretzel bread topped with olive oil, cheese, garlic and oregano, served with ranch sauce.
Γερμανικό ψωμί γαρνιρισμένο με ελαιόλαδο, τυρί, σκόρδο και ρίγανη, σερβιρισμένο με σάλτσα ranch.
Βeef strips in tortilla, filled with melted cheese and Mexican light sauce.
Λωρίδες βοδινού σε τορτίγια, γεμισμένη με λιωμένο τυρί και ελαφριά μεξικάνικη σάλτσα.
All prices are inclusive of service and taxes - Στις τιμές περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. και το δικαίωμα υπηρεσίας.
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BBQ Wings

Flame grilled BBQ chicken wings served
with sweet chili, honey mustard and sour
cream dipping sauces.
Φτερούγες κοτόπουλου στη σχάρα με
σάλτσα μπάρμπεκιου, σερβιρισμένες με dips
από μέλι και μουστάρδα, γλυκό τσίλι και ξινή
κρέμα.
6 pieces / τεμάχια
12 pieces / τεμάχια
18 pieces / τεμάχια
24 pieces / τεμάχια

€5.80
€9.80
€13.80
€17.80

Choice of mild, hot or spicy sauce.
Επιλογή ελαφριάς, καυτερής ή πικάντικης
σάλτσας.

Sliders

€18.50

Bavarian Platter

€13.50

6 juicy house mini-burgers served with
potato twisters.
6 ζουμερά μίνι-μπιφτέκια σερβιρισμένα με
στριφτές πατάτες.
Grilled German sausages served with warm
pita bread and 3 types of mustard.
Γερμανικά λουκάνικα στη σχάρα
σερβιρισμένα με ζεστή πίτα και 3 είδη
μουστάρδας.

Drunk Mussels [V]

€12.80

Mussels with white wine, light fresh cream,
mustard and garlic, served with fries and bread.
Μύδια με λευκό κρασί, ελαφριά κρέμα γάλακτος,
μουστάρδα, σκόρδο, σερβιρισμένα με τηγανητές
πατάτες και ψωμί.

Cheese and Meat Platter (New) €13.00

Combination of cheese, salami and fruit, served
with nuts, chutney dip and crackers.
Συνδυασμός από τυριά, σαλάμι και φρούτα
εποχής, σερβιρισμένα με ντιπ τσάτνεϊ και
αλατισμένα crackers.
[V]: Vegetarian [H]: Hot

CREATE
YOUR
STRATEGY
starters

Moondog’s Combo
for 2 €16.00 / for 4 €30.00

Pork and chicken kebab, chicken wings,
sausages, spare ribs and onion rings, served
with warm pita bread and dips.
Χοιρινό και κοτόπουλο σουβλάκι, φτερούγες
κοτόπουλου, λουκάνικα, χοιρινά παϊδάκια,
τηγανητές ροδέλες κρεμμυδιού,
σερβιρισμένα με ζεστή πίτα και dips.
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All prices are inclusive of service and taxes - Στις τιμές περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. και το δικαίωμα υπηρεσίας.

House Burger

€10.20

Our one of a kind home-made juicy burger, served
with lettuce, tomato and pickles.
Το μοναδικό μας ζουμερό μπιφτέκι φτιαγμένο με δική
μας σπιτική συνταγή, σερβιρισμένο με μαρούλι,
ντομάτα και αγγουράκι τουρσί.

Cheese Burger

€10.60

With melted cheddar cheese, lettuce and tomato.
Με λιωμένο τυρί τσένταρ, μαρούλι και ντομάτα.

Buffalo Burger

€11.80

Peanut Butter Burger

€12.40

With mozzarella cheese, tomato sauce and oregano.
Με τυρί μοτσαρέλα, σάλτσα ντομάτα και ρίγανη.
With peanut butter, whole grain mustard and caramelized onions.
Με φυστικοβούτυρο, μουστάρδα με κόκκους και
καραμελωμένα κρεμμύδια.

My Greek Fat Burger (New)

€12.20

Red Riding Hood (New)

€12.30

With tzantziki, cucumber, fresh onions, oregano,
olives, lettuce and tomato.
Με τζατζίκι, αγγούρι, φρέσκα κρεμμύδια, ρίγανη,
ελιές, ντομάτα και μαρούλι.
With brie cheese, raspberries and crispy bacon.
Με τυρί μπρί, βατόμουρα και τραγανό μπέικον.
Thunderstruck
€19.90
Triple burger with crispy bacon, cheddar cheese,
fried egg, pickled gherkin, fried onion rings, lettuce
and tomato.
Τριπλό μπιφτέκι με τραγανό μπέικον, τυρί τσένταρ,
τηγανητό αυγό, αγγουράκια τουρσί, τηγανητές
ροδέλες κρεμμυδιού, ντομάτα και μαρούλι.

Straffe Hendrik Burger (New) €12.80

With Straffe Hendrik quadruple beer sauce, honey,
crispy bacon and onion rings.
Με σάλτσα από την αγαπημένη μπύρα του τολμηρού
Χέντρικ, μέλι, τραγανό μπέικον και τηγανητά
κρεμμύδια.

Teriyaki Duck Burger (New)

€12.80

We No Speak Americano

€11.80

Pulled duck with teriyaki sauce and green salad.
Ξεψαχνισμένη πάπια με σάλτσα teriyaki και πράσινη
σαλάτα.
With sun dried tomato, rocket salad, parmesan flakes,
balsamic glaze, lettuce and tomato.
Με λιαστές ντομάτες, ρόκα, νιφάδες παρμεζάνας,
γλάσο βαλσάμικου, μαρούλι και ντομάτα.

Big Jack Daddy Burger

€15.90

Double burger with bacon, cheddar cheese, tomato
and lettuce.
Διπλό μπιφτέκι με μπέικον, τυρί τσένταρ, ντομάτα και
μαρούλι.

Let’s
Rock
“You have to go on and be crazy.
Craziness is like heaven.”

Jimi Hendrix

BURGERS

All prices are inclusive of service and taxes - Στις τιμές περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. και το δικαίωμα υπηρεσίας.
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Viva Mexico [H] (New)

€11.90

With spicy hot chili sauce, guacamole, fresh
onions, served with fresh chili, lettuce and tomato,
Με καυτερή σάλτσα από πιπεριές, γουακαμόλε,
φρέσκα κρεμμύδια. Σερβίρεται με φρέσκο τσίλι,
ντομάτα και μαρούλι.

Diane Burger

€11.80

Moondog’s Burger

€12.90

With mushroom sauce.
Με σάλτσα από μανιτάρια.

American style with crispy bacon, cheddar cheese,
fried egg, caramelized onions, tomato, lettuce and
BBQ sauce.
Αμερικάνικου στυλ με τραγανό μπέικον, τυρί
τσένταρ, τηγανητό αυγό, καραμελωμένα κρεμμύδια,
ντομάτα, μαρούλι και σάλτσα μπάρμπεκιου.

Chicken Caesar Burger

€11.20

Quinoa Veggie Burger [V] (New)

€10.60

Homemade chicken burger with Caesar sauce,
tomato and lettuce.
Μπιφτέκι κοτόπουλου δικής μας συνταγής με
σάλτσα του Καίσαρα, ντομάτα και μαρούλι.

Choice of sauce / Επιλογή σάλτσας

€2.50

Mushroom sauce / σάλτσα από μανιτάρια
Pepper sauce / σάλτσα πιπεριού
Béarnaise sauce / σάλτσα μπεαρνέζ
Straffee Hendrik Dark Beer sauce / η σάλτσα του τολμηρού
Χέντρικ από μαύρη μπύρα
Ranch sauce / σάλτσα ράντσο
+ All burgers are served medium to well-done unless
otherwise requested, with homemade coleslaw and choice
of twisters, fries and mashed potato.
+ Όλα τα μπιφτέκια σερβίρονται μέτρια προς καλοψημένα
εκτός αν ζητηθεί διαφορετικά, με coleslaw (λαχανοσαλάτα
με σάλτσα) δικής μας συνταγής και επιλογή από στριφτές
πατάτες, τηγανητές πατάτες και πατάτα πουρέ.
[V]: Vegetarian [H]: Hot

Kurt Cobain

“If it's illegal to rock and roll, then
throw my ass in jail.”

Our homemade burger made with quinoa, carrot,
oats, zucchini, chickpeas, cooked fresh onion,
sweet corn and sweet potato, served in wholegrain
bread with tachini sauce, lettuce and tomato.
Το δικό μας σπιτικό μπιφτέκι φτιαγμένο με κινόα,
καρότο, βρώμη, κολοκύθι, ρεβίθια, ψημένο φρέσκο
κρεμμύδι, καλαμπόκι και γλυκοπατάτα,
σερβιρισμένο σε ψωμί ολικής αλέσεως με ταχίνι,
μαρούλι και ντομάτα.

>>>>>>>>>>>BURGERS

All prices are inclusive of service and taxes - Στις τιμές περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. και το δικαίωμα υπηρεσίας.
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Moondog’s presents
Chicken Caesar

Salads
€10.60

Grilled chicken, croutons, parmesan flakes and Caesar dressing over a
fresh green salad.
Κοτόπουλο στη σχάρα, κρουτόνια, νιφάδες παρμεζάνας και σάλτσα του
Καίσαρα σε φρέσκια πράσινη σαλάτα.

Milanese Burrata [V]

€11.50

Tagliata Beef (New)

€12.40

Green salad with sun dried tomato, mozzarella cheese, fresh tomatoes,
walnuts and balsamic glaze.
Πράσινη σαλάτα με λιαστές ντομάτες, τυρί μοτσαρέλα, φρέσκια ντομάτα,
καρυδόψιχα και γλάσο βαλσάμικου.
Beef steak pieces with fresh green salad, cherry tomatoes, parmesan and
sweet balsamic sauce, served on tortilla bread.
Βοδινά φιλετάκια με φρέσκια πράσινη σαλάτα, ντοματίνια, παρμεζάνα και
σάλτσα από γλυκό βαλσάμικο, σερβιρισμένα πάνω σε τορτίγια.
Tuna Steak [V] (New)
€12.80
Grilled tuna steak on a bed of fresh green salad, cherry tomatoes, cucumber,
sun dried tomatoes, pine nuts and fresh rosemary.
Ψητό φιλέτο τόνου πάνω σε πράσινη σαλάτα, ντοματίνια, αγγούρι, λιαστή
ντομάτα, κουκουνάρι και φρέσκο δεντρολίβανο.

All prices are inclusive of service and taxes - Στις τιμές περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. και το δικαίωμα υπηρεσίας.
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Pork Chop

€11.30

Chicken Kebab

€10.80

Big juicy grilled pork chop with herbs, served with
caramelized onions, fries and our coleslaw.
Μεγάλη ζουμερή χοιρινή μπριζόλα στη σχάρα με
μυρωδικά, σερβιρισμένη με καραμελωμένα κρεμμύδια,
τηγανητές πατάτες και τη δική μας coleslaw.
Chicken kebab with tandoori spices, served with pita
bread, fries and our coleslaw.
Κοτόπουλο σουβλάκι με ταντούρι, σερβιρισμένο με
πίτα, σαλάτα, τηγανητές πατάτες και τη δική μας
coleslaw.

Moroccan Pork Kebab €11.30

Marinated pork kebab with 5 different herbs, served
with pita bread, fries and fresh salad.
Μαριναρισμένο χοιρινό σουβλάκι αρωματισμένο με 5
διαφορετικά μπαχαρικά σερβιρισμένο με πίτα,
τηγανητές πατάτες και φρέσκια σαλάτα.

1974 netherland national team

Alaska Wild Salmon [V] €14.40

Truffle Porkchini (New) €12.90

Lamb Shank (New)

Grilled Calamari [V]

€12.80

Chicken Granada

€11.90

Pork Schnitzel (New)

€10.60

Salmon fillet with asparagus and fresh cream sauce,
garnished with dill, served with mashed potato and
balsamic glaze.
Φιλέτο σολομού με σπαράγγια και σάλτσα από κρέμα
γάλακτος, γαρνιρισμένο με άνηθο, σερβιρισμένο με
πουρέ πατάτας και γλάσο βαλσάμικου.

€16.70

Slow cooked lamb shank in the oven marinated in red
wine sauce with dates and star anise, served with
mashed potato and grilled vegetables.
Σιγοψημένο αρνίσιο κότσι στο φούρνο μαριναρισμένο
σε κόκκινο κρασί με φοινίκια και γλυκάνισο,
σερβιρισμένο με πουρέ πατάτας και λαχανικά σχάρας.

Saffron Chicken (New)

€12.70

Aromatic chicken fillet strips with fresh cream and
saffron, garnished with almond crumb, served with
fries and grilled vegetables.
Αρωματισμένες λωρίδες κοτόπουλου με κρέμα
γάλακτος και κρόκο, γαρνιρισμένο με ψίχα αμυγδάλου,
σερβιρισμένο με τηγανητές πατάτες και λαχανικά
σχάρας.

Sticky BBQ Spare Ribs €12.90

A rack of juicy baby back pork ribs with BBQ sauce,
served with fries and our coleslaw.
Πλάκα από ζουμερά χοιρινά παϊδάκια με σάλτσα
μπάρμπεκιου, σερβιρισμένη με σαλάτα, τηγανητές
πατάτες και τη δική μας coleslaw.

Grilled pork fillets with truffle porcini sauce and
fresh cream, served on a bed of spinach, leeks and
beetroots.
Χοιρινά φιλετάκια στη σχάρα με σάλτσα από κρέμα
γάλακτος και τρούφα μανιταριού, σερβιρισμένα
πάνω σε βάση από σπανάκι, πράσο και παντζάρι.
Grilled calamari with fresh herbs, served with fries
and fresh salad.
Καλαμάρι στη σχάρα με φρέσκα μπαχαρικά,
σερβιρισμένο με τηγανητες πατάτες και φρέσκια
σαλάτα.
Grilled chicken fillet with manouri cheese, served
with pomegranate sauce, wild rice and fresh salad.
Κοτόπουλο φιλέτο στη σχάρα με τυρί μανούρι,
σερβιρισμένο με σάλτσα από ρόδι, άγριο ρύζι και
φρέσκια σαλάτα.
Thin breaded pork schnitzel, served with fries, our
coleslaw and beer mustard sauce.
Λεπτό παναρισμένο σνίτσελ χοιρινού,
σερβιρισμένο με τηγανητές πατάτες, τη δική μας
coleslaw και σάλτσα από μπύρα και μουστάρδα.

All prices are inclusive of service and taxes - Στις τιμές περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. και το δικαίωμα υπηρεσίας.

[V]: Vegetarian [H]: Hot
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SUPER FOODS

Steaks+

Corn Fed Chicken (New)

€11.20

Mouth-watering steaks from 100% prime beef

Mango Quinoa Salad [V] (New)

€11.40

Cuts / Kοψίματα

Free-range grilled chicken with flavoured herbs,
served with rice, spinach, leeks and beetroots.
Κοτόπουλο ελευθέρας βοσκής ψημένο στη σχάρα
με αρωματισμένα βότανα, σερβιρισμένο με άγριο
ρύζι, πράσο και παντζάρι.
Fresh green salad with sauce from fresh citrus,
mango, quinoa, edamame and cashew nuts.
Φρέσκια πράσινη σαλάτα με σάλτσα από φρέσκα
εσπεριδοειδή, μάνγκο, κινόα, φρέσκα φασόλια
σόγιας και φιστίκια κάσιους.

Mediterranean Baked Sea Bass [V] (New) €11.80

Sea bass fillet in the oven garnished with pesto
sauce and walnuts, served with wild rice and fresh
salad.
Φιλέτο λαβράκι στην σχάρα γαρνιρισμένο με
σάλτσα πέστο και καρύδια, σερβιρισμένο με άγριο
ρύζι και φρέσκια σαλάτα.

Grilled Maple Salmon [V]

€12.80

Grilled salmon fillet with maple syrup and mustard,
served with grilled vegetables and wild rice.
Φιλέτο σολομού στη σχάρα με σιρόπι σφενδάμου
και μουστάρδα, σερβιρισμένο με λαχανικά σχάρας
και άγριο ρύζι.
[V]: Vegetarian [H]: Hot

TIME FOR...

Choose your cut, cooking, side order and sauce for a
personalised steak.
Ζουμερά στέικ από 100% βοδινό πρώτης κατηγορίας.
Το κόψιμο, το ψήσιμο, τα συνοδευτικά και η σάλτσα
είναι της επιλογής σας.
New Zealand Prime Steer
Fresh Black Angus Rib Eye
New York Strip (NEW)

(240-260gr) €22.00
(240-260gr) €22.00
(240-260gr) €21.00

+ All steaks served with 2 side orders of your choice.
+ Όλα τα στέικ σερβίρονται με 2 συνοδευτικά της
επιλογής σας.

Side orders:

fresh salad, grilled vegetables, coleslaw, wild rice,
twisters, fries, mashed potato.

Συνοδευτικά:

φρέσκια σαλάτα, λαχανικά σχάρας, coleslaw, άγριο
ρύζι, στριφτές πατάτες, τηγανητές πατάτες, πουρές
πατάτας.

Choice of sauce / Επιλογή σάλτσας €2.50

Mushroom sauce / σάλτσα με μανιτάρια
Pepper sauce / σάλτσα πιπεριού
Béarnaise sauce / σάλτσα μπεαρνέζ
Straffe Hendrik Dark Beer sauce / η σάλτσα του
τολμηρού Χέντρικ από μαύρη μπύρα
Ranch sauce / σάλτσα ράντσο

HAIL MARY

A Hail Mary pass is a very long forward pass
in American football, made in desperation
with only a small chance of success. In the
Hail Mary pass all receivers run straight
toward the end zone and the quarterback will
make a long pass that is often "up for grabs".
All prices are inclusive of service and taxes - Στις τιμές περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. και το δικαίωμα υπηρεσίας.
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Pizzas

Pastas

Margarita [V]

€10.00

The Canadian (New)

€11.00

With tomato and cheese.
Με ντομάτα και τυρί.

With bacon, mushrooms, onions
and sweet corn.
Με μπέικον, μανιτάρια, κρεμμύδια
και καλαμπόκι.

Linguini Seafood [V] (New)

€11.80

Chicken Pesto Linguini (New)

€11.50

With prawns, mussels, fresh cream
and tomato sauce.
Με γαρίδες, μύδια, κρέμα γάλακτος
και σάλτσα ντομάτας.

Grilled chicken strips with fresh
cream and pesto sauce.
Λωρίδες κοτόπουλου στη σχάρα με κρέμα
γάλακτος και σάλτσα πέστο.

Sandwiches
Steak Sandwich

€12.60

Grilled beef strips with caramelized
onions and cheddar cheese on ciabatta
bread, served with fries and our
coleslaw.
Λωρίδες βοδινού στην σχάρα με
καραμελωμένα κρεμμύδια και τυρί
τσένταρ σε ψωμί τσιαπάτα,
σερβιρισμένες με τηγανητές πατάτες
και τη δική μας coleslaw.

Classic Club

€9.80

Club sandwich with a triple decker
layer of eggs, cheese, crispy bacon,
lettuce, tomato, mayonnaise, fries
and our coleslaw.
Τριπλό σάντουιτς με αυγά, τυρί,
τραγανό μπέικον, μαρούλι, ντομάτα,
μαγιονέζα, τηγανητές πατάτες και τη
δική μας coleslaw.

Rustico Pork Sandwich (New) €10.70

Marinated grilled pork in hot ciabatta
bread with cheddar cheese and mustard
made from beer, served with fries and our
coleslaw.
Μαριναρισμένο χοιρινό στη σχάρα σε
ζεστό ψωμί τσιαπάτα, με τυρί τσένταρ και
μουστάρδα από μπύρα, σερβιρισμένο με
τηγανητές πατάτες και τη δική μας coleslaw.

Wraps
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Chicken Εnchiladas (New) €11.80
Marinated chicken strips, wrapped in
tortilla with cheddar cheese, sauteed
onions and peppers, served with fries,
guacamole, sour cream, tomato and
cheese.
Μαριναρισμένα κομμάτια κοτόπουλου
τυλιγμένα σε τορτίγια με τυρί τσένταρ,
κρεμμύδια και πιπεριές σοτέ,
σερβιρισμένα με τηγανητές πατάτες,
γουακαμόλε, ξινή κρέμα, ντομάτα και τυρί.

Daffy Duck Wrap (New)

€10.90

Grilled pieces of juicy duck wrapped
in tortilla bread with salad and teriyaki
sauce, served with fries and green
salad.
Ζουμερά κομμάτια πάπιας στη σχάρα
τυλιγμένα σε πίτα τορτίγια με σαλάτα
και σάλτσα teriyaki, σερβιρισμένα με
τηγανητές πατάτες και πράσινη
σαλάτα.

All prices are inclusive of service and taxes - Στις τιμές περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. και το δικαίωμα υπηρεσίας.

[V]: Vegetarian [H]: Hot

desserts
Double Satisfaction
Chocolate Soufflé with vanilla ice cream.
Σουφλέ Σοκολάτας με παγωτό βανίλια.

€5.00

Apple, Banana &
Ginger Enchilada (New)
€5.50
With apple, banana, ginger, raisins, maple syrup,
cinnamon and vanilla ice cream.
Με μήλο, μπανάνα. τζίντζερ, σταφίδες, σίροπι
σφενδάμου, κανέλα και παγωτό βανίλιας.
Nutella Oreo Burger (New)
€6.00
With vanilla and Nutella chocolate sponge
cake filled with Oreo ice-cream.
Φτιαγμένο με παγωτό Oreo μέσα σε παντεσπάνι
από άρωμα βανίλιας και σοκολάτα Nutella.

A trophy is a tangible,
durable reminder of a specific
achievement
and serves as recognition or
evidence of merit.
All prices are inclusive of service and taxes - Στις τιμές περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. και το δικαίωμα υπηρεσίας.
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