
THE TIPSY TEXAN 

SHRIMP PO’ BOY 

ΟΡΕΚΤΙΚΑ/ ΣΑΛΑΤΕΣ BURGERS

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΓΙΑ ΓΑΡΝΙΤΟΥΡΑ ΑΠΟ:
φρεσκοτηγανητές πατάτες, 

πατατοσαλάτα, coleslaw, πράσινη σαλάτα

Προσθέστε: cheddar, φοντύ τυριών, 
bacon ή ψωμάκι bao

BAO BUNS & TACOS

ΜΕΡΙΔΕΣ

STEAKS

ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΣΤΙΣ ΜΕΡΙ∆ΕΣ ΑΦΟΡΑ ΩΜΟ ΠΡΟΪΟΝ

Ψήνονται στον ξυλόφουρνο, σερβίρονται 
ταλιάτα με μαγιονέζα μαύρου σκόρδου
ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΣΤΙΣ ΜΕΡΙ∆ΕΣ ΑΦΟΡΑ ΩΜΟ ΠΡΟΪΟΝ

PO’BOYS
Sandwich σε μακρόστενο ψωμάκι, 
κομμένο στη μέσηκαλαμπόκι, πιπεριά Φλωρίνης, κρεμμύδι, 

μαϊντανός, ελαιόλαδο, mayo dressing

ΠΑΤΑΤΟΣΑΛΑΤΑ – V

λάχανο, καρότο, πράσινο μήλο, 
μηλόξυδο, μαγιονέζα

APPLE COLESLAW – V 

dressing με μηλόξυδο και σκόρδο, iceberg, 
καλαμπόκι, κρουτόν και παρμεζάνα

CAESAR’S ΜΕ ΣΙΓΟΚΑΠΝΙΣΤΗ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ

κροκέτες από καλαμποκάλευρο και ξινόγαλο, 
jalapenos, μαγιονέζα creole

JALAPENOS HUSH PUPPIES – V 

τραγανές τορτίγιες καλαμποκιού, pulled pork, 
korean mayo, salsa fresca, γιαούρτι, sriracha

PULLED PORK NACHOS 

ζυμαρικά με cheddar, παρμεζάνα και κρέμα 
γάλακτος γκρατινέ

MAC ’N’ CHEESE – V

καυτερές φτερούγες κοτόπουλου 
πανέ με white BBQ sauce

HOT ’N’ SPICY FRIED CHICKEN WINGS

χοιρινή πανσέτα σε 48ωρη άλμη σιγοκαπνιστή, 
μαγιονέζα με μουστάρδα, iceberg και τομάτα 

PORK BELLY BLT

Προσθέστε καπνιστό κρέας  

ΦΡΕΣΚΟTHΓΑΝΗΤΕΣ ΠΑΤΑΤΕΣ ΜΕ ΦΟΝΤΥ 
ΤΥΡΙΩΝ & ΑΥΓΑ ΜΑΤΙΑ

ανάμεικτα πράσινα φύλλα, iceberg, ρόδι, φρέσκο 
κρεμμύδι, σουσάμι, βαλσάμικο, ελαιόλαδο και 
τραγανές τορτίγιες καλαμποκιού

ΠΟΛΥΧΡΩΜΗ ΣΑΛΑΤΑ – VGN 

σιγοκαπνιστή πορκέτα προβατίνας, μαγιονέζα με 
μουστάρδα, mesclun και κρέμα μετσοβόνε

ΠΟΡΚΕΤΑ ΠΡΟΒΑΤΙΝΑΣ

5.00

5.00

9.00

7.50

8.00

6.00

6.50

6.50/ 8.00(2/ 3 αυγά) 

7.90

8.00

7.50

2 λεπτά μπιφτεκάκια από μοσχάρι Σερρών, 
διπλό cheddar, iceberg, bourbon glaze, μαγιονέζα, 
μουστάρδα, κρεμμύδι και πίκλες

NEW YORK DOUBLE CHEESE

τηγανητό φιλέτο κοτόπουλο πανέ, cheddar, 
μαγιονέζα, bourbon glaze, iceberg και coleslaw

BUTTERMILK FRIED CHICKEN 

σιγοκαπνιστό βοδινό στήθος, μαγιονέζα creole, 
bourbon glaze, coleslaw και πίκλες

BRISKET

μπιφτέκι 200g από μoσχάρι Σερρών, mustard 
mayo, iceberg, bourbon glaze, φοντύ τυριών, 
καραμελωμένα κρεμμύδια και επιλογή από brisket, 
pulled pork ή pork belly

PITMASTER

φιλέτο κοτόπουλο με μπαχαρικά Blackened, πίτες 
καλαμποκιού, salsa fresca και white ΒBQ sauce

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΦΙΛΕΤΟ ΒLΑCKENED 

linguini με σιγοκαπνιστή χοιρινή πανσέτα, αυγό, 
κρέμα γάλακτος και παρμεζάνα

PORK BELLY LINGUINI (CARBONARA) 

μπιφτέκι 200g από μοσχάρι Σερρών, creole mayo, 
τομάτα, κρεμμύδι, cheddar, καραμελωμένα 
κρεμμύδια, iceberg και τηγανητό αυγό

CREOLE BRUNCH

7.90

7.60

9.80

8.90

9.80

9.50

9.00

3 κομμάτια τηγανητό κοτόπουλο πανέ με white 
BBQ sauce – Zητήστε Extra Spicy

BUTTERMILK FRIED CHICKEN

χοιρινά σιγοκαπνιστά παϊδάκια
SPARE RIBS

11.50

ramen noodles, πλούσιος ζωμός κοτόπουλου, μελάτο 
αυγό, φρέσκο κρεμμύδι και καπνιστό brisket

BRISKET RAMEN BOWL 11.50

 9.50/ 14.50/ 19.00(2/ 4/ 6 τμχ)

brisket, pulled pork, χοιρινή πανσέτα, λουκάνικο 
Andouille, spare rib, coleslaw, hush puppy, ψωμί

PO’BOYS SAMPLER 

Black Angus ουρά κιλότου (Αυστραλία)
TRI TIP (300g)

Black Angus βοδινό εσωτερικό διάφραγμα 
(Νέα Ζηλανδία)

INSIDE SKIRT (300g)

βοδινός σιδηρόδρομος σιγοκαπνισμένος 
για 16 ώρες 

SHORT RIB (900g)

από το smoker με κρέμα μετσοβόνε 
ΠΡΟΒΑΤΙΝΑ ΠΟΡΚΕΤΑ(450g)

λάδι τρούφας, γραβιέρα, βαλσάμικο ξίδι, 
ανάμεικτα πράσινα φύλλα

ΨΗΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ – V 

Βlack Angus βοδινό διάφραγμα (USA)
HANGER (300g)

17.90

14.50  

16.50  

Βοδινή σπαλομπριζόλα (Ουρουγουάη)
CHUCK EYE ROLL (400g) 14.50  

19.00  

29.00  
R/ MR/ M  

R/ MR/ M  

R/ MR/ M  

MR/ M/ MW  

MR/ M/ MW  

Προτείνεται για δύο άτομα
Pie Noir (Γαλλία)

T-BONE (1000g)

19.00

12.00

8.00

8.00

9.90

virgin Bloody Mary, 2 hush puppies, 
2 γαρίδες panko, 2 τηγανητές φτερούγες, 
λουκάνικο Andouille 
Προσθέστε Vodka 

BLOODY PO’MARY

μαύρο roux, κοτόπουλο, γαρίδες, χειροποίητο 
λουκάνικο Andouille και ρύζι

ΣΟΥΠΑ GUMBO  

χοιρινή σπάλα pulled, μαγιονέζα με μουστάρδα και 
μέλι, bourbon glaze, iceberg, τομάτα και πίκλες

PULLED PORK 

χοιρινό λουκάνικο με μπαχαρικά Νέας Ορλεάνης, 
καραμελωμένα κρεμμύδια, mustard mayo, 
λιωμένα τυριά, bourbon glaze και πίκλες

ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ ANDOUILLE 

γαρίδες panko, μαγιονέζα aioli, iceberg, 
τομάτα, bourbon glaze

brisket, pulled pork, λουκάνικο Andouille, creole 
mayo, bourbon glaze, καραμελωμένα 
κρεμμύδια και coleslaw

HOLY COW 9.50
καπνιστό μπιφτέκι 200g από μοσχάρι Σερρών, 
white BBQ sauce, καραμελωμένα κρεμύδια, 
cheddar, φοντύ τυριών, iceberg και ρόκα

VEGAN BURGER – VGN 8.50
vegan μπιφτέκι και μαγιονέζα, καραμελωμένα 
κρεμύδια, iceberg, τομάτα και bourbon glaze

B.M.F. 11.50
2 λεπτά μπιφτεκάκια από μοσχάρι 
Σερρών, brisket, pulled pork, τηγανητό pork belly, 
cheddar, καραμελωμένα κρεμύδια, 
white BBQ sauce και coleslaw

SLIDERS 8.50
3 mini brioche με μοσχάρι, fried chicken και pulled 
pork, cheddar, καραμελωμένα κρεμύδια και 
Dijonnaise mayo

ψωμάκια ατμού bao με καραμελωμένα 
κρεμμύδια, creole mayo, bourbon glaze, coleslaw, 
πίκλες και επιλογή από brisket, pulled 
pork, pork belly και fried chiken

BAO BUNS PIT SAMPLER 

μαλακές τορτίγιες καλαμποκιού με korean mayo, 
salsa fresca, bourbon glaze, πίκλες και επιλογή 
από brisket, pulled pork, pork belly και fried chicken

TACOS PIT SAMPLER

επιλογή από χοιρινή πανσέτα σε 48ωρη άλμη ή 
pulled pork σιγοκαπνισμένα με γλάσο bourbon

SPOTTED PIG (450g)

βοδινό στήθος από το λιπαρό κομμάτι 
σιγοκαπνισμένο με γλάσο bourbon

BRISKET (450g)

9.50

+4.00

5.00 / 8.00(μισή/ ολόκληρη) 

(για 2 άτομα) 

7.50

7.50

8.50/ 11.50/ 13.50

8.00/ 10.50/ 12.50(2/ 3/ 4 τμχ)

(2/ 3/ 4 τμχ)

10.50

14.50

+1.00  

+2.00  

(R / MR / M / MW ) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΒΑΘΜΟΙ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ

13.00

ΓΛΥΚΑ
PO’BOYS CHEESECAKE
SANDWICH BROWNIE ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ
ΜΕ ΠΑΓΩΤΟ

5.00

Λουκουμάδες Νέας Ορλεάνης με πραλίνα 
φουντουκιού προσθέστε παγωτό

BEIGNETS ME ΣΟΚΟΛΑΤΑ 
6.00
4.00

ΖΕΣΤΗ ΜΗΛΟΠΙΤΑ ΜΕ ΠΑΓΩΤΟ ΚΑΝΕΛΑ 6.00
+ 2.00

V VEGETERIAN • VGN VEGAN •       GLUTEN FREE

ολόκληρη πλευρά 
BABY BACK RIBS (800g)

REAL AMERICAN FOOD


