
KITCHEN HOURS
11:30 - 23:00



BAO BUNS BAR

6,505,80

5,70 6,30

Chicken Bao : Breaded chicken, sriracha mayo (H), 
carrot and cucumber | Κοτόπουλο πανέ, μαγιονέζα 
‘sriracha’ (H), καρότο και αγγούρι
Pork Bao : Pulled pork, bbq sauce, pickled cabbage 
and caramelised onions | Χοιρινό ‘pulled’, σάλτσα 
‘bbq’, λάχανο τουρσί και καραμελωμένα κρεμμύδια

Duck Bao : Duck, hoisin sauce, carrot and 
cucumber | Πάπια, σάλτσα ‘hoisin’, καρότο και 
αγγούρι
Shrimp Bao : Breaded shrimps, sweet red sauce, 
carrot and cucumber | Γαρίδες πανέ, γλυκιά 
κόκκινη σάλτσα, καρότο και αγγούρι

5,50FPC DIRTY Fries | Πατάτες FPC

French fries topped with cheddar sauce, pulled pork and 
fried egg | Τηγανιτές πατάτες, με τσένταρ σως, χοιρινό 

‘pulled’ και τηγανιτό αυγό

add cheddar sauce, bacon | 
προσθέστε τσένταρ σως, μπέικον

each 0,5
French Fries | Τηγανιτές πατάτες 2,00

Onion Rings with BBQ Sauce | 
Ροδέλες κρεμμυδιού με σάλτσα bbq

3,00

Nachos topped with cheddar sauce, jalapenos, sour cream, guacamole and ‘pico de gallo’ | Νάτσος με τσένταρ σως, 
χαλαπένιος, sour cream, guacamole και ‘pico de gallo’

Cheese Nachos | Νάτσος με τυρί 5,90

Topped with sour cream, pomegranate dressing 
and mint | με σάλτσα ‘sour cream’, ρόδι και 
δυόσμο

5,90Halloumi Fries | Χαλουμάκια τηγανιτά (VG)  

Choose your sauce: BBQ, Honey Mustard, 
Smoky Sticky Bourbon or Hot & Spicy | Επιλέξτε 
σως: BBQ, Μέλι & Μουστάρδα, Καπνιστό 
Μπέρπον ή Καυτερή σάλτσα

6,00Chicken Wings | Φτερούγες κοτόπουλου 

Chicken fillet tenders, covered in our signature 
‘smoky sticky bourbon’ sauce and sesame seeds 
| Φιλετάκια κοτόπουλου πανέ με καπνιστή 
σάλτσα μπέρμπον και σουσάμι 

6,00Sticky Bourbon Chicken Tenders 

Breaded prawns served with chilli sauce, lime and 
chilli flakes | Γαρίδες πανέ με μοσχολέμονο και σως 
τσίλι

6,00Chilli Prawns| Γαρίδες Τσίλι  (H)

PLATTERS
 ΠΙΑΤΕΛΕΣ 100% homemade beef burger, bbq back ribs, 4 mini pulled pork pita, french fries and 

coleslaw | 100% σπιτικό βοδινό μπιφτέκι, bbq χοιρινά παϊδάκια, 4 πιτάκια ‘pulled’ 
χοιρινό, πατάτες τηγανιτές και κόλσλοου

The American Platter | Πιατέλα ‘American’ 22,00

3 pork skewers, 3 chicken skewers, 2 kebab politiko, handcrafted chicken gyro with pita sauce, pita bread, french 
fries and tzatziki | 3 ξυλάκια χοιρινό σουβλάκι, 3 ξυλάκια σουβλάκι κοτόπουλο, 2 κεμπάπ πολίτικα, κομμάτια απο 
μπουτάκια κοτόπουλο με πίτα σως, πίτα, πατάτες τηγανιτές και τζατζίκι

BIG GREEKThe ‘BIG GREEK’ Platter | Πιατέλα ‘Ελληνική’ 23,00

A selection of 3 sausages, served with pita bread, french fries, caramelised onions, 
pickled cabbage and mustard | Πιατέλα με 3 λουκάνικα, πίτα, πατάτες τηγανιτές, 
καραμελωμένα κρεμμύδια, λάχανο τουρσί και μουστάρδα 

Sausage Platter | Πιατέλα με λουκάνικα 10,00

for people with food allergies or intolerance please consult our staff before ordering or buying | για άτομα με τροφικές αλλεργίες ή δυσανεξία, παρακαλούμε συμβουλευτείτε το 
προσωπικό μας προτού παραγγείλετε ή αγοράσετε . prices include all legal surcharges and VAT | οι τιμές περιλαμβάνουν το Δικαίωμα Υπηρεσίας και τoν ΦΠΑ

(VG) - Vegetarian |  (VE) - Vegan | (H) - Hot/Spicy

(2 pieces per portion)



NO MEATNO MEAT...BURGERS STILL

Breaded fried shrimp burger in a black bun, green leaves, onion, tomato and our sweet red sauce | Τηγανιτές 
γαρίδες πανέ σε μαύρο ψωμάκι από μελάνι σουπιάς με γλυκιά κόκκινη σάλτσα, ντομάτα, πράσινα φύλλα σαλάτας και 
κρεμμύδι

Shrimp Burger | Μπέργκερ με Γαρίδες 8,8010.

Plant based vegan burger, served in a vegan bun with green leaves, mustard and ketchup | Βίγκαν μπέργκερ σε 
βίγκαν ψωμάκι με πράσινα φύλλα σαλάτας, μουστάρδα και κέτσαπ 

Vegan Burger (VE) | Αυστηρά Χορτοφαγικό Μπέργκερ (VE) 11,909.

Veggie burger in a vegan bun with green leaves, tomato, onion, shreeded carrot with lemon and oil dressing | 
Χορτοφαγικό μπέργκερ σε βίγκαν ψωμάκι με πράσινα φύλλα σαλάτας, ντομάτα, κρεμμύδι, καρότο και λαδολέμονο 

Veggie Burger (VE) | Χορτοφαγικό Μπέργκερ (VE) 6,5011.

Breaded halloumi pieces in a flour bun with green leaves and tomato with a pomegranate and sour cream sauce | 
Χαλουμάκια τηγανιτά σε ψωμάκι με πράσινα φύλλα σαλάτας και ντομάτα με σως απο ρόδι και ‘sour cream’

Halloumi Burger (VG) | Μπέργκερ Χαλούμι (VG) 7,0012.

All our no meat burgers are served with french fries | Όλα τα ‘no meat’ μπέργκερ σερβίρονται με πατάτες τηγανιτές

All our burgers are served with french fries and coleslaw | Όλα τα μπιφτέκια μας σερβίρονται με πατάτες τηγανιτές και κόλσλοου

THE BURGERS
ΜΠΕΡΓΚΕΡ

for people with food allergies or intolerance please consult our staff before ordering or buying | για άτομα με τροφικές αλλεργίες ή δυσανεξία, παρακαλούμε συμβουλευτείτε το 
προσωπικό μας προτού παραγγείλετε ή αγοράσετε . prices include all legal surcharges and VAT | οι τιμές περιλαμβάνουν το Δικαίωμα Υπηρεσίας και τoν ΦΠΑ

(VG) - Vegetarian |  (VE) - Vegan | (H) - Hot/Spicy

“Our burgers are made with 100% beef, prepared in-house daily and are cooked medium to well | Τα μπιφτέκια μας φτιάχνονται καθημερινά 
στο εστιατόριο μας χρησιμοποιώντας 100% βοδινό κρέας και ψήνονται μέτρια προς καλοψημένα”

Βeef burger with cheddar cheese, our FPC sauce, green leaves, tomato and red onion | Σπιτικό βοδινό μπιφτέκι με τυρί 
τσένταρ, FPC σως, πράσινα φύλλα σαλάτας, ντομάτα και κρεμμύδι 

The ‘HOMEMADE’ Classic | Το ‘ΣΠΙΤΙΚΟ’ Κλασσικό 9,001.

Βeef burger with bbq pulled pork on top, cheddar cheese, caramelised onions, bbq sauce, green leaves and tomato | 
Σπιτικό βοδινό μπιφτέκι με τυρί τσένταρ, ‘pulled’ χοιρινό, καραμελωμένα κρεμμύδια, σάλτσα BBQ, πράσινα φύλλα σαλάτας 
και ντομάτα

The FPC big duet | Το μεγάλο ντουέτο FPC 10,502.

Beef burger with cheddar cheese, bacon, caramelised onions, fried egg, FPC sauce, green leaves and tomato | Σπιτικό 
βοδινό μπιφτέκι με τυρί τσένταρ, μπέικον, καραμελωμένα κρεμμύδια, τηγανιτό αυγό, FPC σως, πράσινα φύλλα σαλάτας και 
ντομάτα

Fully Loaded | Όλα τα ‘Extra’ 10,903.

Double beef burger with cheddar cheese, bacon, our own smoky sticky bourbon sauce, green leaves, tomato and red 
onion | Διπλό σπιτικό βοδινό μπιφτέκι, με τυρί τσένταρ, μπέικον, καπνιστή σάλτσα μπέρμπον, πράσινα φύλλα σαλάτας, 
ντομάτα και κρεμμύδι

The Double | Το Διπλό 12,504.

Beef burger with two bacon slices, our golden bbq sauce, green leaves, tomato and red onion | Σπιτικό 
βοδινό μπιφτέκι, με διπλό μπέικον, χρυσή σάλτσα BBQ, πράσινα φύλλα σαλάτας, ντομάτα και κρεμμύδι

Golden Bacon & Bacon 9,905.

Beef burger with our FPC sauce, green leaves, tomato and red onion, covered in cheddar sauce (yeap, the whole 
thing covered in cheese...gloves will be provided) | Σπιτικό βοδινό μπιφτέκι, με FPC σως, πράσινα φύλλα σαλάτας, 
ντομάτα, κρεμμύδι, καλυμμένο με τσένταρ σως

Cheese Overflow 9,806.

Bbq pulled pork, caramelised onions, bbq sauce, 
pickled cabbage and tomato served in a flour bun | 
μπάρμπεκιου ‘pulled’ χοιρινό, σάλτσα ‘bbq’, 
καραμελωμένα κρεμμύδια, λάχανο τουρσί και ντομάτα

Southern Pulled Pork Burger | 
“Pulled” Χοιρινό

8,507.

Fried breaded chicken breast served in a flour bun with 
sriracha mayo (H), tomato, green leaves and parme-
san | Τηγανιτό στήθος κοτόπουλο πανέ σε ψωμάκι, με 
μαγιονέζα ‘sriracha’ (Η), ντομάτα, πράσινα φύλλα 
σαλάτας και παρμεζάνα

Chicken Fillet Burger | Μπέργκερ από 
στήθος κοτόπουλο

8,708.



MEAT  
ΚΡΕΑΤΙΚΑ

‘Fall-off-the-bone’ bbq back ribs served with french fries, pita bread and coleslaw | Χοιρινά παϊδάκια με σάλτσα 
μπάρμπεκιου, τηγανιτές πατάτες, πίτα και κόλσλοου

12,40Grandpa’s BBQ Back Ribs | Χοιρινά παϊδάκια bbq14.

Juicy bbq marinated pork chop 550gr approximately served with pita bread, french fries and coleslaw | Χοιρινή 
μπριζόλα 550γρ. περίπου, με σάλτσα μπάρμπεκιου, τηγανιτές πατάτες, πίτα και κόλσλοου

11,90BBQ Pork Chop | Χοιρινή μπριζόλα bbq16.

3 pork souvlaki skewers served with pita bread, tomato and cucumber garnish, lemon and oil dressing, french 
fries and tzatziki | 3 ξυλάκια χοιρινό σουβλάκι με ελληνική πίτα, γαρνιτούρα από ντομάτα και αγγουράκι, 
λαδολέμονο, τηγανιτές πατάτες και τζατζίκι 

7,90Pork Souvlaki Spikes | Χοιρινό σουβλάκι μερίδα13.

Beef and lamb kebab with tomato, tirokafteri sauce, red onion, parsley and paprika served with greek pita and 
french fries | Μοσχαρίσιο και αρνίσιο κεμπάπ με ντομάτα, τυροκαυτερή, κόκκινο κρεμμύδι, μαϊντανό και 
πάπρικα, με ελληνική πίτα και τηγανιτές πατάτες

8,00Kebab Politiko | Κεμπάπ πολίτικο15.

FISH | ΨΑΡΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ

Fried calamari with french fries, tomato and cucumber garnish, lemon dressing and tartar sauce | Τηγανιτό 
καλαμάρι με τηγανιτές πατάτες, γαρνιτούρα από ντομάτα και αγγουράκι, λαδολέμονο και σάλτσα ταρτάρ

8,00Fried Calamari | Καλαμάρι τηγανιτό ροδέλες22.

Fried battered cod fish served with french fries and tartar sauce | Τηγανιτός μπακαλιάρος σε χυλό με πατάτες 
τηγανιτές και σάλτσα ταρτάρ

10,50Fish & Chips | Μπακαλιάρος τηγανιτός21.

Grilled salmon with teriyaki glaze served with steamed rice and grilled vegetables | Σολομός στη σχάρα σε 
σάλτσα τεριγιάκι με ρύζι ατμού και ψητά λαχανικά

11,50Salmon with Rice | Σολομός με ρύζι 23.

Tuna fillet steak marinated in mustard and orange juice served with steamed rice and grilled vegetables | 
Φιλέτο τόνου στη σχάρα μαριναρισμένο σε σάλτσα μουστάρδας και χυμό πορτοκάλι, με ρύζι ατμού και ψητά 
λαχανικά

9,00Tuna steak with rice | Φιλέτο τόνου στη σχάρα24.

Fish dishes may contain small bones |  Τα πιάτα με ψάρι μπορεί να περιέχουν μικρά κόκαλα

for people with food allergies or intolerance please consult our staff before ordering or buying | για άτομα με τροφικές αλλεργίες ή δυσανεξία, παρακαλούμε συμβουλευτείτε το 
προσωπικό μας προτού παραγγείλετε ή αγοράσετε . prices include all legal surcharges and VAT | οι τιμές περιλαμβάνουν το Δικαίωμα Υπηρεσίας και τoν ΦΠΑ

(VG) - Vegetarian |  (VE) - Vegan | (H) - Hot/Spicy

CHICKEN | ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ

3 chicken souvlaki skewers served with pita bread, tomato and cucumber garnish, lemon and oil dressing, french 
fries and tzatziki | 3 ξυλάκια σουβλάκι κοτόπουλο με ελληνική πίτα, γαρνιτούρα από ντομάτα και αγγουράκι, 
λαδολέμονο, τηγανιτές πατάτες και τζατζίκι

8,50Chicken Souvlaki Spikes | Κοτόπουλο Σουβλάκι17.

Mini whole chicken seasoned with mediterranean herbs with french fries, pita bread and coleslaw | Μίνι 
ολόκληρο κοτόπουλο καρυκευμένο με μεσογειακά βότανα, ελληνική πίτα, τηγανιτές πατάτες και κόλσλοου

10,40Whole Mini Chicken | Ολόκληρο ‘Μίνι’ Κοτόπουλο 18.

Tender chicken breast with red quinoa and grilled vegetables | Ζουμερό στήθος κοτόπουλο με κόκκινη κινόα και 
ψητά λαχανικά 

8,70Tender Chicken Breast | Ζουμερό στήθος κοτόπουλο20.

Chicken thigh thin cut on top of pita bread with our special pita sauce and french fries | Κομμάτια από 
μπουτάκια κοτόπουλο κομμένα πάνω σε πίτα με πίτα σως και τηγανιτές πατάτες

7,40Handcrafted Chicken GYROS  19.



PASTA  
ΖΥΜΑΡΙΚΑ

Chicken and mushrooms penne with a smooth creamy white wine sauce, topped with parmesan cheese and 
parsley | Πέννες με κοτόπουλο και μανιτάρια σε κρεμώδη λευκή σάλτσα με κρασί, τυρί παρμεζάνα και μαϊντανό

Chicken and Mushrooms Penne | Πέννες με κοτόπουλο και μανιτάρια 7,2025.

Spaghetti in a rich bacon, mushroom and onion carbonara sauce, topped with parmesan cheese and parsley | 
Σπαγγέτι με πλούσια σάλτσα καρμπονάρα, μπέικον, μανιτάρια, κρεμμύδι, τυρί παρμεζάνα και μαϊντανό

Carbonara Spaghetti | Καρμπονάρα σπαγγέτι 7,2026.

Linguine with calamari and prawns in tomato sauce and parsley | Λιγκουίνι με καλαμάρι και γαρίδες σε σάλτσα 
ντομάτας και μαϊντανό

Seafood Linguine | Λιγκουίνι θαλασσινών 6,9027.

Spaghetti with minced pork meat, tomato sauce and parsley | Σπαγγέτι με χοιρινό κιμά σε σάλτσα ντομάτας και 
μαϊντανό

Spaghetti Bolognese | Σπαγγέτι με κιμά 6,7028.

NOODLES & RICE | ΝΟΥΝΤΛΣ & ΡΥΖΙ

Pan fried rice with carrots, zucchini, spring onions, mushrooms and sesame seeds with teriyaki sauce | Ρύζι με 
καρότο, κολοκύθι, φρέσκο κρεμμυδάκι, μανιτάρια και σουσάμι σε σάλτσα τεριάκι  

Pan Fried Rice  (VG) 3,8030.

add | προσθέστε: egg | αυγό
chicken | κοτόπουλο
prawns | γαρίδες
duck | πάπια

0,50
2,00
2,50
2,50

add | προσθέστε: egg | αυγό
chicken | κοτόπουλο
prawns | γαρίδες
duck | πάπια

0,50
2,00
2,50
2,50

Noodles with carrots, zucchini, spring onions, mushrooms and sesame seeds with teriyaki sauce | Νούντλς με 
καρότο, κολοκύθι, φρέσκο κρεμμυδάκι, μανιτάρια και σουσάμι σε σάλτσα τεριγιάκι

Noodles | Νούντλς (VG) 5,9029.

KID’S MENU | ΠΑΙΔΙΚΑ

100% homemade beef burger with lettuce and tomato in an american bun served with french fries | 100% 
σπιτικό βοδινό μπιφτέκι με μαρούλι και ντομάτα σε αμερικάνικο ψωμάκι και τηγανιτές πατάτες

Kid’s Burger | Μπιφτέκι Παιδικό 5,0031.

Breaded chicken inner fillet fingers with french fries | Τηγανιτές λωρίδες πανέ απο φιλετάκια κοτόπουλου και 
τηγανιτές πατάτες

Chicken Fingers | Φιλετάκια Κοτόπουλου 5,0032.

Mini Hot Dog and Fries | Μικρό λουκάνικο σχάρας με τηγανιτές πατάτες 5,0033.

Fried Calamari and Fries | Καλαμαράκι τηγανιτό ροδέλες με τηγανιτές πατάτες 5,0034.

Spaghetti with Tomato Sauce | Σπαγγέτι με σάλτσα ντομάτας 5,0035.

for people with food allergies or intolerance please consult our staff before ordering or buying | για άτομα με τροφικές αλλεργίες ή δυσανεξία, παρακαλούμε συμβουλευτείτε το 
προσωπικό μας προτού παραγγείλετε ή αγοράσετε . prices include all legal surcharges and VAT | οι τιμές περιλαμβάνουν το Δικαίωμα Υπηρεσίας και τoν ΦΠΑ

(VG) - Vegetarian |  (VE) - Vegan | (H) - Hot/Spicy



2.1. Choose your base
Επιλέξτε βάση

Choose your toppings
Επιλέξτε υλικά

chicken fillet | κοτόπουλο 
φιλέτο

1,50

crispy bacon | τραγανό 
μπέικον

0,60

meat | κρέας

cucumber | αγγουράκι 0,40   
cherry tomatoes | ντοματίνια 0,80   
kalamata olives | ελιές 
καλαμάτας

0,50

sweet corn | καλαμπόκι 0,40   
shredded carrot | καρότο 
τριμμένο

0,40   

coloured peppers | πιπεριές 0,50   
red onion | κόκκινο κρεμμύδι 0,30   
spring onion | φρέσκο 
κρεμμυδάκι

0,40   

mushrooms | μανιτάρια 0,80   
broccoli | μπρόκολο 0,60   
red quinoa | κόκκινη κινόα 0,90   

sun-dried tomatoes | λιαστές 
ντομάτες

0,70   

beetroot | παντζάρι 0,40   

pickled cucumber | αγγουράκι 
τουρσί

0,40   

croutons | κρουτόνια 0,40   
tortilla chips | τορτίγια τσίπς 0,40   

mix lettuce |
διάφορα μαρούλια

2,30    

mix salad leaves |
διάφορα χόρτα

2,30    

penne | πέννες 2,30    

 €  € €

3. add a dressing
προσθέστε σως

pomegranate dressing | σως ρόδι

caesar sauce | καίσαρα

honey & mustard | μέλι & μουστάρδα

thousand islands

vinaigrette | λαδολέμονο

extra virgin olive oil | παρθένο ελαιόλαδο

balsamic vinegar | βαλσάμικο ξύδι

vinegar | ξύδι

SALAD BAR | ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΣΑΛΑΤΑ

sunflower seeds | 
ηλιόσπορος

0,40   

pumpkin seeds | 
κολοκυθόσπορος

0,50   

walnuts | καρύδια 0,60   
almonds | αμύγδαλα 0,60   

dry figs | αποξηραμένα 
σύκα

1,00   

raisins | σταφίδες 0.40   
goji berries | μούρα goji 0,50   

cranberries | μούρα 
κράνμπερι

0,70   

pomegranate | ρόδι 0,70   
strawberries | φράουλες 0,70   

parmesan | παρμεζάνα 1,00   
feta | φέτα 0,80   
cheddar | τσένταρ 0,60   

cheese | τυριά

seafood | θαλασσινά

tuna | τόνος 1,60   
shrimps | γαρίδες 1,80   

crab sticks | 
καβουροπόδαρα

0,70   

nuts & fruits |
ξηροί καρποί & φρούτα

for people with food allergies or intolerance please consult our staff before ordering or buying | για άτομα με τροφικές αλλεργίες ή δυσανεξία, παρακαλούμε συμβουλευτείτε το 
προσωπικό μας προτού παραγγείλετε ή αγοράσετε . prices include all legal surcharges and VAT | οι τιμές περιλαμβάνουν το Δικαίωμα Υπηρεσίας και τoν ΦΠΑ

(VG) - Vegetarian |  (VE) - Vegan | (H) - Hot/Spicy



DESSERTS | ΓΛΥΚΑ

Please visit our ice cream display for all available flavors | 
Παρακαλούμε επισκεφθείτε το ψυγείο μας για να δείτε όλες τις διαθέσιμες γεύσεις

ice cream | παγωτό per scoop 1,30

add toppings | προσθέστε υλικά  each | το κάθε ένα 0,50

crepes | κρέπες 3,50

add toppings | προσθέστε υλικά  each | το κάθε ένα 0,50

bubble waffles | βάφλες 4,00

toppings

honey | μέλι
almonds | αμύγδαλα
hazelnuts | φουντούκια
walnuts | καρύδια
biscuit /oreo | μπισκότο /oreo

ice cream | παγωτό (1€ per scoop)
nutella | πραλίνα φουντουκιού
white chocolate | λευκή σοκολάτα
bananas | μπανάνα 
strawberries | φράουλες

for people with food allergies or intolerance please consult our staff before ordering or buying | για άτομα με τροφικές αλλεργίες ή δυσανεξία, παρακαλούμε συμβουλευτείτε το 
προσωπικό μας προτού παραγγείλετε ή αγοράσετε . prices include all legal surcharges and VAT | οι τιμές περιλαμβάνουν το Δικαίωμα Υπηρεσίας και τoν ΦΠΑ

(VG) - Vegetarian |  (VE) - Vegan | (H) - Hot/Spicy

6,00traditional hot ‘honey pie’ | παραδοσιακή ‘μελόπιτα’

Traditional pie served with honey, ground walnuts and vanilla ice cream | 
Παραδοσιακή πίτα της σάτζιης με μέλι, καρύδια και παγωτό βανίλια




