


CLASSIC

VEGGIE N VEGAN

Μοσχαρίσιο μπιφτέκι, τυρί cheddar, μαρούλι, 
ντομάτα και mayo sauce

 
Διπλό μοσχαρίσιο μπιφτέκι 120γρ, τετραπλό 
cheddar, πίκλες αγγουριού και mayo sauce 

 
Mοσχαρίσιο μπιφτέκι, τηγανητό αυγό, 
τυρί cheddar, bacon, μαρούλι, ντομάτα και 
mayo sauce

 
Μπιφτέκι λαχανικών, iceberg, ντομάτα, 
καραμελωμένα κρεμμύδια, μανιτάρια σκορδάτα 
και mayo sauce

Mπιφτέκι vegan, ρόκα baby, πίκλα αγγουριού 
και κέτσαπ κόκκινης πιπεριάς

 
Μοσχαρίσιο μπιφτέκι, bacon, τυρί cheddar, 
μαρούλι, ντομάτα και mayo sauce

120gr 180gr

5.50        6.70

8.90

          6.50        7.90

5.50

9.00

6.00        7.30



 
Μοσχαρίσιο μπιφτέκι, bacon, καραμελωμένα 
κρεμμύδια, πίκλα chilli πιπεριάς, τυρί cheddar, 
onion rings, chilli sauce και bbq sauce

        

 
Μοσχαρίσιο μπιφτέκι, bacon, flakes κρεμμυδιού, 
τυρί gorgonzola, καραμελωμένα κρεμμύδια και 
μαγιονέζα τρούφας

Μοσχαρίσιο μπιφτέκι, τυρί cheddar, 
μαρμελάδα μπέικον, ντομάτα, πίκλα 
κρεμμυδιού, cheddar sauce

Mοσχαρίσιο μπιφτέκι, iceberg, σως ταρτάρ, 
bacon, ντομάτα, flakes κρεμμυδιού, τυρί 
cheddar, ketchup κόκκινης πιπεριάς

Μοσχαρίσιο μπιφτέκι, τυρί cheddar, bacon, 
μανιτάρια σωτέ, καραμελωμένα κρεμμύδια, 
τυρί κρέμα και τηγανητό αυγό

Μοσχαρίσιο μπιφτέκι, ροδέλες κατσικίσιου 
τυριού, ρόκα, raspberry & blueberry sauce 

Διπλό μοσχαρίσιο μπιφτέκι, μαρούλι, ψητό 
κρεμμύδι, ντομάτα, μαρμελάδα μπέικον, 
πίκλες αγγουριού, διπλό τυρί cheddar, 
μπέικον, διπλό τυρί ενταμ, chilli mayo

180gr120gr

13.50

6.50        7.90

6.90        8.50

6.50        7.50

6.50        7.90

7.50       8.90

6.90        8.50

BEEF 

 
Μοσχαρίσιο μπιφτέκι, pickle sauce, iceberg,
ντομάτα, cheddar και bacon

6.50        7.50

 
Μοσχαρίσιο μπιφτέκι, μανιτάρια σωτέ, mayo 
τρούφας, ροδέλα κατσικίσιου τυριού και 
καραμελωμένα κρεμμύδια

7.50        8.90



CRISPY CHICKEN

παναρισμένο φιλέτο κοτόπουλο, coleslaw, 
πίκλα αγγουριού και chili mayo sauce

Παναρισμένο φιλέτο κοτόπουλο, τυρί cheddar, 
ντομάτα, μαρούλι, ΒΒQ & Buddha sauce 

Παναρισμένο φιλέτο κοτόπουλο, bacon, 
τυρί cheddar, τυρί gorgonzola, καραμελωμένα 
κρεμμύδια, iceberg και mayo sauce

Παναρισμένο φιλέτο κοτόπουλο, ταρτάρ σως, 
iceberg, mayo sauce, bacon και ντομάτα

Παναρισμένο φιλέτο κοτόπουλο, μαρμελάδα 
ντομάτας, κρέμα τυρί και ντομάτα

120gr 180gr

5.50        6.70

5.70        6.90

5.90        7.30

5.50        6.70

5.50        6.70

Τραγανό φιλέτο κότοπουλο, τυρί cheddar,
bacon, μαρούλι, ντομάτα και buddha sauce.
Συνοδεύεται από πατάτες τηγανητές & urban sauce

CLUB

με πράσινη σαλάτα

8.50

Συνοδεύστε το με γλυκοπατάτες και urban sauce 
αντί για French Fries

+1.80



SALADS & BOWLS

 
Σαλάτα πράσινων λαχανικών, τρίχρωμες 
πιπεριές, κρεμμύδι, κοτόπουλο παναρισμένο, 
peanut butter mayo και urban σως

 
Λάχανο, καρότο, ξινόμηλο και mayo

 
Mαρούλι, λόλα, ρόκα, μπέικον, φιλέτο 
κοτόπουλο σχάρας, κρουτόνς, τριμμένη 
παρμεζάνα και σως μέλι - μουστάρδα

 
Σαλάτα πράσινων λαχανικών, φιλέ αμύγδαλο, 
φουντούκι καβουρδισμένο, κατσικίσιο τυρί, 
dressing από κόκκινα φρούτα

7.00

3.50

7.30

7.30

Μοσχαρίσιο μπιφτέκι, κόκκινο λάχανο και 
dressing εσπεριδοειδών σαλάτα ταμπουλέ 
και καρότο

Ψητό κοτόπουλο, κάσιους, ντοματίνια, 
τρίχρωμη κινόα, σπανάκι baby και dressing 
μέλι μουστάρδα

7.30

7.30



SIDES

 
Ροδέλες κρεμμυδιού, με επικάλυψη από τραγανό 
κουρκούτι μπύρας, συνοδεύονται από chilli mayo 

Χοιρινή κροκέτα παναρισμένη με panko 
συνοδεύεται απο τυρί κρεμα

Τραγανές χειροποίητες τυρόμπαλες 
με cheddar sauce 

6.50

4.50

6.50

 
Τραγανές γλυκοπατάτες συνοδεύονται με Urban sauce

Τραγανές γλυκοπατάτες με τριμμένη παρμεζάνα, 
chili mayo σως και ψιλοκομμένο μπέικον.

Πατάτες τηγανητές με τριμμένη παρμεζάνα 
και cheddar σως

Συνοδεύεται από urban sauce

4.90

2.90

4.50

6.90

4.90
παναρισμένο τραγανό κοτόπουλο, 
συνοδεύονται από chili mayo

Γλυκοπατάτα TOP

2 μοσχαρίσια μπιφτέκια 180γρ.
Συνοδεύονται με πατάτες τηγανητές & urban sauce

2 τραγανά φιλέτα κοτόπουλο πανέ.
Συνοδεύεται με πατάτες τηγανητές & urban sauce

με πράσινη σαλάτα

8.90

9.90

+1.80

Συνοδεύεται με πατάτες τηγανητές & urban sauce

PLATES

5.90

Συνοδεύστε το με γλυκοπατάτες και urban sauce 
αντί για French Fries



DESSERTS

SAUCES

0.70

0.80

0.70

0.80

0.80

0.80

0.90

0.80

4.30



EXTRASEXTRAS
French fries & Urban sauce

Τραγανή Γλυκοπατάτα & Urban sauce

Πράσινη σαλάτα

Cheddar, bacon ( for fries )

Parmesan, chilimayo, bacon ( for fries )

Say cheese ( for fries )

Μπιφτέκι μοσχαρίσιο 120γρ. έξτρα

Μπιφτέκι μοσχαρίσιο 180γρ. έξτρα

Kοτόπουλο πανέ

Ψωμάκι ολικής

+2.50

+3.50

+1.50

+1.50

+2.00

+3.30

+2.50

+0.20

+2.20

+1.50



BEER

WINES

3.50
3.50

3.50

3.50

3.70
4.00

4.50
3.50

4.00

4.00

330ml

330ml
330ml
330ml
330ml
330ml

330ml
330ml

Βεργίνa draft
Fix 
Fix ανευ
Carlsberg
Μύθος Radler
Μύθος
Somersby mango lime
Kaiser

SODAS

Original, Light, Zero, Green

Λεμόνι, Λουίζα

Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα

2.00 2.30

2.30

2.30

2.00

2.50

2.00 2.30

2.302.00

2.00

0.50

330ml250ml

500ml

2.30

1.50
1,5lt


