3rd annual

BURGER WEEK

the menu

Appetite for Destruction
BEER NACHOS [V] €6.80
Mexican tortilla chips with melted cheese,
sour cream and guacamole dip.
Μεξικάνικα τορτίγια τσιπς με λιωμένο
τυρί, γλυκόξινη σάλτσα και guacamole.

VEGGIE SPRING ROLLS [V] €6.70

Crispy spring rolls served with sweet chili sauce. Crispy onion rings served with sweet chili and gherkin relish.
Τραγανιστά spring rolls σερβιρισμένα με γλυκό Τραγανά τηγανιτά κρεμμύδια με γλυκό τσίλι και σάλτσα από
τσίλι.
αγγουράκι τουρσί.

PRETZEL GARLIC BREAD €7.30

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 ράντσο
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 γλυκόξινη σάλτσα.
6 pieces / τεμάχια
12 pieces / τεμάχια
18 pieces / τεμάχια
24 pieces / τεμάχια

BUTTER ONION RINGS €7.80

€5.80
€9.80
€13.80
€17.80

Choice of mild / hot and spicy
Επιλογή μεταξύ ήπιου / καυτερού.

POTATO BASKET [V] €7.20

A basket of potato twisters and fries served with
a variety of sauces.
Καλάθι με τηγανητές και στριφτές πατάτες,
σερβιρισμένες με ποικιλία σαλτσών.

SLIDERS €18.50

6 juicy house mini-burgers served with potato
twisters and a variety of sauces.
6 ζουμερά μίνι-μπιφτέκια σερβιρισμένα με
στριφτές πατάτες και ποικιλία σαλτσών.

BAVARIAN PLATTER €13.50

Grilled German sausages served with warm pitta bread and 3 types of mustard.
Γερμανικά λουκάνικα στην σχάρα με ζεστή πίτα και 3 είδη μουστάρδας.
MILANESE BURRATA [V] €11.50

Green salad with sun-dried tomatoes,
mozzarella cheese, fresh tomatoes, walnuts and
balsamic glaze.
Πράσινη σαλάτα με λιαστές ντομάτες, τυρί
μοτσαρέλα, φρέσκα ντομάτα, καρυδόψιχα και
γλάσο βαλσάμικου.

MANGO QUINOA SALAD [V]
€11.40

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.

Use Your Illusion to choose a burger
HOUSE BURGER €10.20
Our one of a kind home-made juicy burger,
served with lettuce, tomato, onions and pickles.
Το μοναδικό μας ζουμερό μπιφτέκι φτιαγμένο με δική μας
σπιτική συνταγή, σερβιρισμένο με μαρούλι, ντομάτα,
κρεμμύδι και αγγουράκι τουρσί.

CHEESE BURGER
€10.60
With melted cheddar cheese,
lettuce and tomato.
Με λιωμένο τυρί τσένταρ,
μαρούλι και ντομάτα.

PEANUT BUTTER
BURGER €12.40
With peanut butter, whole grain
mustard and caramelized onions.
Με φυστικοβούτυρο, μουστάρδα
με κόκκους και καραμελωμένα
κρεμμύδια.

BUFFALO BURGER
€11.80
With mozzarella cheese,
tomato sauce and oregano.
Με τυρί μοτσαρέλα, σάλτσα
ντομάτας και ρίγανη.

TERIYAKI DUCK BURGER
€12.80
Pulled duck with teriyaki sauce.
Αρωματικά φιλετάκια πάπιας με
σάλτσα teriyaki

BIG JACK DADDY BURGER €15.90
Double burger with bacon, cheddar cheese, tomato
and lettuce
Διπλό μπιφτέκι με μπέικον, τυρί τσένταρ, ντομάτα
και μαρούλι.

WE NO SPEAK AMERICANO €11.80
With sun-dried tomato, rocket salad, parmesan flakes,
balsamic glaze, lettuce and tomato.
Με λιαστές ντομάτες, ρόκα, φύλλα παρμεζάνας, γλάσο
βαλσάμικου, μαρούλι και ντομάτα.

STRAFFE HENDRIK BURGER €12.80
With Straffe Hendrik quadrupel beer sauce, honey, crispy
bacon and onion rings.
Με σάλτσα από την αγαπημένη μπύρα του τολμηρού Χέντρικ
με μέλι, τραγανό μπέικον και τηγανιτά κρεμμύδια.

CHICKEN PESTO BURGER €12.30
With pesto sauce, mozzarella cheese, lettuce and tomato.
Με σάλτσα πέστο, τυρί μοτσαρέλα, μαρούλι και ντομάτα.

Burgers, Guns n’ Roses

MY GREEK FAT
BURGER €12.20
With tzatziki, cucumber, fresh
onions, oregano, olives,
lettuce and tomato.
Με τζατζίκι, αγγούρι, φρέσκα
κρεμμύδια, ρίγανη, ελιές,
μαρούλι και ντομάτα.

WELCOME TO THE JUNGLE €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, τηγανιτό
αυγό, αγγουράκια τουρσί, τηγανιτές ροδέλες κρεμμυδιού,
μαρούλι και ντομάτα.

DIANE BURGER
€11.80
With mushroom sauce.
Με σάλτσα από μανιτάρια.
CHICKEN CAESAR
BURGER €11.20
Homemade chicken burger
with Caesar sauce, tomato
and lettuce.
Σπιτικό μπιφτέκι κοτόπουλου
με σάλτσα του Καίσαρα,
ντομάτα και μαρούλι.

QUINOA VEGGIE BURGER [V] €10.60
Our homemade burger made from quinoa, carrot, oats, zucchini,
chickpeas, cooked fresh onion, sweet corn and sweet potato,
served in whole grain bread with tahini sauce, lettuce and tomato.
Το δικό μας σπιτικό μπιφτέκι φτιαγμένο με κινόα, καρότο, βρώμη, κολοκύθι,
ρεβύθι, ψημένο φρέσκο κρεμμύδι, καλαμπόκι και γλυκοπατάτα,
σερβιρισμένο σε ψωμί ολικής αλέσεως με ταχίνι, μαρούλι και ντομάτα.
BLACK AND BLUE BURGER €11.80
With melted blue cheese, tomato and lettuce.
Με λιωμένο μπλε τυρί, ντομάτα και μαρούλι.
RED RIDING HOOD €12.30
With brie cheese, raspberries and crispy bacon.
Με τυρί μπρί, βατόμουρα και τραγανό μπέικον.
KOREAN PRAWNS BURGER €13.50
With marinated prawns in sesame oil,
served with soy glaze sauce.
Με μαριναρισμένες γαρίδες σε λάδι από
σουσάμι, σερβίρεται με γλάσο σόγιας.
PARADISE CITY €11.70
With cheddar cheese, crispy bacon,
fresh onions, tomato and lettuce.
Με τυρί τσένταρ, τραγανό μπέικον,
φρέσκα κρεμμύδια, ντομάτα και μαρούλι.

TREAT
YOURSELF TO A
BURGER AND
ENJOY
GUNS N’ ROSES
LIVE IN PRAGUE!
4/7/2017
NOVEMBER RAIN
€11.90
With sauce made from
jalapenos, red and green
chilli, served with dry chili.
Με σάλτσα από χαλαπένιος,
κόκκινο και πράσινο τσίλι,
σερβιρισμένο με αποξεραμένα
τσίλι.

PHILADELPHIA BURGER €12.60
With Philadelphia cream cheese, crispy onion flakes and
chives.
Με τυρί Φιλαδελφείας, τραγανές νιφάδες κρεμμυδιού και
σχοινόπρασο.

TANDOORI BURGER
€11.70
With tandoori smoked sauce,
crispy bacon and onion rings.
Με καπνιστή σάλτσα
ταντούρι, τραγανό μπέικον
και τηγανητές ροδέλες
κρεμμυδιού.

VIVA MEXICO [H] €11.90
With spicy hot chili sauce, guacamole, fresh
onions, served with fresh chili lettuce and
tomato.
Με καυτερή σάλτσα από πιπεριές,
guacamole, φρέσκα κρεμμύδια, σερβιρισμένο
με φρέσκο τσίλι, μαρούλι και ντομάτα.
TH

4 july GN'R LIVE IN PRAGUE
MOONDOG’S BURGER €12.90
American style burger with crispy bacon, cheddar
cheese, fried egg, caramelized onions, tomato, lettuce
and BBQ sauce.
Αμερικάνικου στυλ μπιφτέκι με τραγανό μπέικον, τυρί
τσένταρ, τηγανιτό αυγό, καραμελωμένα κρεμμύδια,
ντομάτα, μαρούλι, και σάλτσα μπάρμπεκιου.
THE VIKING OF 6TH AVENUE €15.80
With cheddar cheese, pickled gherkin, caramelised
onions, tomato and lettuce with a whole spicy sausage
and mustard on the top of the bun.
Με τυρί τσένταρ, αγγουράκι τουρσί, καραμελωμένα
κρεμμύδια, ντομάτα και μαρούλι με ένα πικάντικο
λουκάνικο και μουστάρδα πάνω από το ψωμί.

KNOCKIN’ ON HEAVEN’S DOOR €12.40
With pineapple, smoked ham, fresh onions, maple syrup,
tomato and lettuce.
Με ανανά, καπνιστό χάμ, φρέσκα κρεμμύδια, σιρόπι
σφενδάμου, ντομάτα και μαρούλι.
PIZZA BURGER €11.80
With tomato sauce, double cheddar cheese, mushrooms,
sweet corn, crispy bacon, tomato and lettuce.
Με σάλτσα από ντομάτα, διπλό τυρί τσένταρ, μανιτάρια,
καλαμπόκι, τραγανό μπέικον, ντομάτα και μαρούλι.
SALMON BURGER [V] €12.80
Homemade salmon burger with pickled gherkin, dill sauce,
tomato and lettuce.
Μπιφτέκι σολομού δικιάς μας συνταγής με αγγουράκι
τουρσί, σάλτσα από άνηθο, ντομάτα και μαρούλι.

SWEET CHEESE O’ MINE €11.90
With edam cheese, parmesan, cheddar cheese, tomato and lettuce. GORDON BLUE €11.80
Με τυρί ένταμ, παρμεζάνα, τυρί τσένταρ, ντομάτα και μαρούλι. With fried chicken, ham, cheddar cheese,
honey and mustard sauce, tomato and lettuce.
ROASTED GARLIC BURGER €11.80
Με παναρισμένα φιλέτα κοτόπουλου, χαμ, τυρί
With roasted garlic creamy sauce and chives.
τσένταρ, σάλτσα από μουστάρδα και μέλι,
Με σάλτσα από φρέσκα κρέμα, ψημένο σκόρδο και σχοινόπρασο. ντομάτα και μαρούλι.

+ All burgers served medium to well-done unless
otherwise requested, with finely chopped salad
and choice of twisters or fries.
+ Όλα τα μπιφτέκια σερβίρονται μέτρια προς
καλοψημένα εκτός αν ζητηθεί διαφορετικά, με
ψιλοκομμένη σαλάτα και επιλογή από στριφτές
ή τηγανητές πατάτες.

garden of eden
APPLE, BANANA & GINGER
ENCHILADA €5.00
With apple, banana, ginger, raisins, maple
syrup, cinnamon and vanilla ice cream.
Με μήλο, μπανάνα, τζίντζερ, σταφίδες,
σιρόπι σφένδαμου, κανέλλα και παγωτό
βανίλια.

DOUBLE SATISFACTION €5.00
Chocolate soufflé with vanilla ice cream.
Σουφλέ σοκολάτας με παγωτό βανίλια.
NUTELLA OREO BURGER €6.00
Donut cake filled with oreo ice cream and top up with nutella chocolate.
Ντόνατ cake γεμισμένο με παγωτό όρεο και λουσμένο με σοκολάτα nutella.

