
� φιλέτα κοτόπουλο 
Συνοδεύονται με πατάτες τηγανητές & urban sauce

8.50

NEW&TOP!

TOP!

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

        

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

Διπλό μοσχαρίσιο μπιφτέκι, μαρούλι, ξερό κρεμμύδι, 
ντομάτα, μαρμελάδα μπέικον, πίκλες αγγουριού,
διπλό τυρί cheddar, μπέικον, διπλο τυρί emmental, chilli mayo

Original, Light, Zero, Green

Λεμόνι, Λουίζα

Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα
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2.00 2.30

2.30

2.30

2.00

2.50

2.00 2.30

2.302.00

0.50

330ml250ml

500ml

13.50

6.50        7.90
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Τραγανό φιλέτο κότοπουλο, τυρί cheddar, bacon, 
μαρούλι, ντομάτα και buddha sauce.
Συνοδεύεται από πατάτες τηγανητές & urban sauce

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

CLUB

PLATES

BEEF

SODAS

WINES

SAUCES

BEER

2 τραγανά φιλέτα κοτόπουλο πανέ.
Συνοδεύεται με πατάτες τηγανητές & urban sauce
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Συνοδεύστε το με γλυκοπατάτες και urban sauce αντί για french fries 
Συνοδεύστε το με Κινόα salad

Συνοδεύστε το με γλυκοπατάτες και urban sauce 
αντί για French Fries

+1.80
+1.50

+ . 01 8

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

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

6.50        7.50

Συνοδεύεται με πατάτες τηγανητές & urban sauce
5.90

1.50
1,5lt

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

7.50        8.90
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Chicken club Pickle me

Goat n Truffle

El Chorro

Mushroom

Houston

Apollo 13

Foresta

The Boss

Crispy chicken

BBQ
Urban Secret Sauce
Chili Mayo
Peanut Butter
Cheddar sauce

Mayo τρούφας
Sweet chilli
Chili sauce

Coca Cola

Kaiser Draft
Carslberg
Fix
Fix Aνευ
Μύθος
Μύθος Radler
Somersby Mango

Βορινά Κλήματα λευκό ξηρό

Piccolo Mondo ροζέ ημίγλυκο

Fanta

Sprite

Amita Motion

Shweppes

Σουρωτή

Fuze Tea

GO LIGHT!

GO LIGHT!

EXTRAS!

TOP

Μoσχαρίσιο μπιφτέκι

Μoσχαρίσια μπιφτέκια

Φιλέτο κοτόπουλο

με πράσινη σαλάτα

με πράσινη σαλάτα

Εμφιαλωμένο νερό

*H κατανάλωση αλκόολ απαγορεύεται σε ανήλικους κάτω των 18ετών

Παρακαλούμε ενημερώστε το προσωπικό της επιχείρησης
για τυχόν αλλεργίες ή δυσανεξίες που μπορεί να έχετε.
Στις τιμές περιλαμβάνονται όλες οι νόμιμες επιβαρύνσεις.
Για έκδοση τιμολογίου, ενημερώστε μας στην αρχή της παραγγελίας.
Αγορανομικός υπεύθυνος :  Αργυρόπουλος Θανάσης

NEW!



NEW!

TOP!

NEW!

TOP!

VEGGIE N VEGAN

SALADS & BOWLS

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

EXTRAS!

TOP

180gr120grCLASSIC SIDES

CRISPY CHICKEN

!

5.50        6.70Cheeseburger Pulled Pork Bombs

Onion Rings *

French Fries *

‘ say Cheese’ Fries

Chicken Nuggets

Tender Chicken

Chicken & Bacon

Caesar salad

Coleslaw

Beef Bowl

Chicken Bowl

Γλυκοπατάτες

Γλυκοπατάτες TOP

Cheese & bacon

Double Cheese

Veggie*

Vegan

Chica

Isabella

Lucy

Chicken Tartare

Kim

Naked Chicken

Egg, Bacon, Cheddar

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

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

παναρισμενο φιλετο κοτοπουλο, coleslaw, πίκλα αγγουριού
και chili mayo sauce

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

Παναρισμένο φιλέτο κοτόπουλο, bacon, 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

φιλέτο κοτόπουλο, τυρί emmental, chili mayo,
ρόκα, κρεμμύδι και πίκλα αγγουριού

6.70

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

 
Διπλό μοσχαρίσιο μπιφτέκι ���γρ, διπλό 
cheddar, πίκλες αγγουριού και mayo sauce 

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

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

          6.50        7.90

6.00        7.30

8.50 

6.50 

5.50 

9.00 

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

 
Λάχανο, καρότο, ξινόμηλο και mayo

iceberg, ρόκα, φιλέτο κοτόπουλο, κρουτόν, 
καλαμπόκι ψήτο και caesar sauce

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

7.00

3.50

7.60

8.30

Μοσχαρίσιο μπιφτέκι, σπαράγγια, πατάτες baby, ψητό 
καλαμπόκι και dressing εσπεριδοειδών

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

7.30

7.50

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

Χοιρινή κροκέτα παναρισμένη με panko 
συνοδεύεται απο τυρί κρεμα

4.50

 
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

Συνοδεύονται από urban sauce

4.90

2.90

4.50

6.90

4.90
παναρισμένο τραγανό κοτόπουλο, συνοδεύονται από chili mayo

κατεψυγμένο

To Mοσχαρίσιο μπιφτέκι το ψήνουμε medium - well
Τα μπιφτέκια ζυμώνονται καθημερινά με φρέσκα υλικά

Τα ψωμάκια μας είναι ολόφρεσκα ημέρας
Για το τηγάνισμα χρησιμοποιούμε ηλιέλαιο

Τα crispy chicken γίνονται από φρέσκο φιλέτο κοτόπουλο

www.urbanburgerbar.gr

urban_burger_bar

GOOD 
TO KNOW

-10% take away!

NEW!


