APPLE COLESLAW – V
λάχανο, καρότο, πράσινο μήλο, μηλόξυδο,
μαγιονέζα, σελινόσπορος

5.50

7.50
BURNT ENDS POTATO SALAD
καλαμπόκι, πιπεριά Φλωρίνης, κρεμμύδι, μαϊντανός,
ελαιόλαδο, Dijonnaise dressing, καραμελωμένα
κομμάτια καπνιστής πανσέτας
Χωρίς burnt ends – V 5.50
ΠΟΛΥΧΡΩΜΗ ΣΑΛΑΤΑ – VGN
7.50
ανάμεικτα πράσινα φύλλα, iceberg, ρόδι, φρέσκο
κρεμμύδι, σουσάμι, μελάσα ροδιού, ελαιόλαδο και
τραγανές τορτίγιες καλαμποκιού
8.50
SMOKED TURKEY CAESAR’S
iceberg, μαγιονέζα με σκόρδο και μηλόξυδο, καλαμπόκι,
κρουτόν, παρμεζάνα, μαύρο πιπέρι και φιλέτο
σιγοκαπνιστής γαλοπούλας από το smoker μας
VEGGIE CAESAR’ S – V
7.00
iceberg, μαγιονέζα με σκόρδο και μηλόξυδο, καλαμπόκι,
κρουτόν, παρμεζάνα, μαύρο πιπέρι
QUINOA POWER SALAD – V
9.00
τρίχρωμη quinoa, παντζάρια στον ατμό, αχλάδι ποσέ,
φρέσκο κρεμμύδι, καρύδια, γαλλικο κατσικίσιο τυρί,
ανάμεικτα πράσινα φύλλα και dressing από ψητό πορτοκάλι
MUFFULETTA SALAD
8.50
μορταδέλα, παρμεζάνα, ντοματίνια, πράσινες ελιές,
κουκουνάρι, σχοινόπρασο, βαλσάμικο ξίδι, ελαιόλαδο,
ανάμεικτα πράσινα φύλλα
8.50
MAC 'N' CHIKEN SALAD
ψητό κοτόπουλο φιλέτο Blackened, κοραλάκι,
καλαμπόκι, ντοματίνια, κρεμμύδι ξερό, μαγιονέζα
εστραγκόν
V VEGETERIAN • VGN VEGAN •

GUMBO - ΣΟΥΠΑ (μισή/ ολόκληρη)
6.00 / 9.00
μαύρο roux, trinity (σέλερυ, κόκκινες πιπεριές,
κρεμμύδι), κοτόπουλο, γαρίδες, χειροποίητο
λουκάνικο andouille, ρύζι
GARLIC BREAD PO’ BOY – V
6.50
ψωμάκι po’ boy με garlic butter, κασέρι, σχοινόπρασο,
ντοματίνια, korean mayo
BLACKENED ONION RINGS – V
7.50
τηγανητές ροδέλες κρεμμυδιού με blackened tempura,
τυρί κρέμα, sweet chili και tonkatsu sauce, σχοινόπρασο
ΑΥΓΑ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ
6.50/ 8.00
τηγανητά αυγά και πατάτες με φοντύ τυριών (2 ή 3 αυγά)
Προσθέστε καπνιστό κρέας +2.00
PULLED PORK NACHOS
7.50
τραγανές τορτίγιες καλαμποκιού, pulled pork, korean
mayo, salsa fresca, γιαούρτι, sriracha
FRIED CHICKEN WAFFLE
8.50
αφράτη βάφλα, τραγανές μπουκίτσες κοτόπουλου,
bacon, σιρόπι σφενδάμου, μαγιονέζα, σχοινόπρασο
Προσθέστε τηγανητό αβγό + 1.00
MAC ‘N’ CHEESE
ζυμαρικά γκρατινέ με cheddar, παρμεζάνα
και κρέμα γάλακτος

8.00

SRIRACHA PULLED PORK MAC ‘N’ CHEESE
μαγειρεμένο με pulled pork και sriracha

9.50

HOT ’N’ SPICY FRIED CHICKEN WINGS
καυτερές φτερούγες κοτόπουλου πανέ,
με Alabama white BBQ sauce

8.00

HASH BROWNS & HOT LINKS
8.50
πατατοκροκέτες με καπνιστά λουκάνικα chorizo,
korean mayo και σχοινόπρασο

GLUTEN FREE

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΓΙΑ ΓΑΡΝΙΤΟΥΡΑ ΑΠΟ:
φρεσκοτηγανητές πατάτες,
πατατοσαλάτα, apple coleslaw,
πουρέ πατάτας με gravy

Προσθέστε:
cheddar, φοντύ τυριών, bacon, αυγό, hash brown +1.00
δεύτερο μπιφτέκι +3.00

B.M.F.
13.50
2 λεπτά μπιφτεκάκια με brisket, pulled pork, τηγανητό
pork belly πανέ, cheddar, καραμελωμένα κρεμμύδια,
Alabama white BBQ sauce, bourbon glaze, coleslaw

DOUBLE SMASHED CHEESEBURGER
8.90
2 λεπτά μπιφτεκάκια, διπλό cheddar, iceberg, καπνιστή
ketchup, μαγιονέζα, μουστάρδα κρεμμύδι, πίκλες

DAT AIN'T BEEF – VGN
vegan μπιφτέκι και μαγιονέζα, καραμελωμένα
κρεμμύδια, iceberg, τομάτα και bourbon glaze

8.90
BUTTERMILK FRIED CHICKEN
τηγανητό φιλέτο κοτόπουλο πανέ, cheddar, Dijonnaise
mayo, bourbon glaze, iceberg, coleslaw

STEAKHOUSE
13.50
2 μπιφτεκάκια από μοσχαρίσιο κιμά ξηράς ωρίμανσης,
παρμεζάνα, τραγανό prosciutto, καραμελωμένα
κρεμμύδια, iceberg, Alabama white BBQ sauce

MAGIC MUSHROOM – V
9.50
χαρουπόψωμο, ψητά μανιτάρια portobello, λιωμένα
τυριά, onion rings, Dijonnaise mayo, tonkatsu sauce,
iceberg, ντομάτα, κρεμμύδι
BLACKENED CHICKEN
9.50
ψητά φιλετάκια κοτόπουλου Blackened, Creole mayo,
bacon, λιωμένο cheddar, καπνιστή ketchup, fried onions,
iceberg, ντομάτα, κρεμμύδι
10.90
CREOLE BRUNCH
μπιφτέκι 200g, τηγανητό αυγό, bacon, cheddar, Creole
mayo, καραμελωμένα κρεμμύδια, iceberg, κρεμμύδι,
ντομάτα, καπνιστή ketchup
10.90
PITMASTER
μπιφτέκι 200g, καπνιστό pork belly, φοντύ τυριών,
καραμελωμένα κρεμμύδια, Dijonnaise mayo, καπνιστή
ketchup, iceberg
OKLAHOMA FRIED ONION SMASHED
9.50
2 λεπτά μπιφτεκάκια, ψητό λευκό κρεμμύδι, διπλό
cheddar, bacon, hash brown, iceberg, ντομάτα, ketchup,
μουστάρδα, μαγιονέζα
THE TIPSY TEXAN
11.50
brisket, pulled pork, λουκάνικο Andouille, καραμελωμένα
κρεμμύδια, Creole mayo, coleslaw, bourbon glaze
HOLY COW!
11.00
καπνιστό μπιφτέκι 200g από το smoker μας, διπλό
cheddar, κρέμα παρμεζάνας, Alabama white BBQ sauce,
καραμελωμένα κρεμμύδια, πίκλες, iceberg, ρόκα baby
BRISKET
11.00
σιγοκαπνιστό brisket από το smoker μας, Creole mayo,
bourbon glaze, coleslaw, γλυκόξινο αγγούρι

πράσινη σαλάτα (+1.00)

REAL AMERICAN FOOD

9.50

MORNING GLORY (AKA DONUT)
9.50
αφράτος λουκουμάς, 2 μπιφτεκάκια, διπλό cheddar,
bacon, τηγανητό αυγό, Dijonnaise mayo, σιρόπι
σφενδάμου και σχοινόπρασο
BAD EGG
9.90
τηγανητό φιλέτο κοτόπουλο πανέ, pulled pork,
Mac ‘N’ Cheese, Alabama white BBQ sauce, iceberg
FRENCH KISS
10.90
μπιφτέκι 200g, ψητό κατσικίσιο τυρί, ψητά μανιτάρια
portobello, καραμελωμένα κρεμμύδια, truffle mayo,
ανάμεικτα πράσινα φύλλα

Φρεσκοτηγανητές πατάτες με επιλογή topping από
BRISKET BURNT ENDS, ΛΙΩΜΕΝΟ CHEDDAR,
ΛΕΥΚΟ ΚΡΕΜΜΥ∆Ι, ΚΑΠΝΙΣΤΗ KETCHUP

6.50

VEGAN MAYO, ΚΑΡΑΜΕΛΩΜΕΝΑ ΚΡΕΜΜΥ∆ΙΑ
ΚΑΙ SALSA FRESCA

6.50

PORK BELLY, CAESAR ΜΑΥΟ ΚΑΙ ΠΑΡΜΕΖΑΝΑ 6.50

EXTRA SAUCE +1.00
• creole mayo
• truffle mayo
• Dijonnaise mayo • Alabama white BBQ sauce
• caesar’s mayo
• καπνιστή ketchup
• Korean mayo

Sandwich σε μακρόστενο ψωμάκι, κομμένο στη μέση
8.00
PULLED PORK
καπνιστή χοιρινή σπάλα pulled, Dijonnaise mayo,
bourbon glaze, iceberg, ντομάτα, γλυκόξινο αγγούρι
8.00
ANDOUILLE ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ
χειροποίητο χοιρινό λουκάνικο με μπαχαρικά Νέας
Ορλεάνης, λιωμένο Cheddar, καραμελωμένα
κρεμμύδια, coleslaw, Alabama white BBQ sauce,
sriracha, fried onions, σχοινόπρασο
ΒUTTERMIILK FRIED CHICKEN
8.50
τηγανητό φιλέτο κοτόπουλο πανέ, caesar mayo, iceberg,
ντομάτα, κρέμα παρμεζάνας. σχοινόπρασο
8.50
PORK BELLY BLT
χοιρινή καπνιστή πανσέτα πανέ, με Dijonnaise mayo,
bourbon glaze, sriracha, iceberg, ντομάτα και
καραμελωμένα κρεμμύδια
ΠΡΟΒΑΤΙΝΑ
καπνιστή προβατίνα, μαγιονέζα με μουστάρδα,
ανάμεικτα πράσινα φύλλα, κρέμα μετσοβόνε

9.00

BRISKET
σιγοκαπνιστό βοδινό στήθος, λιωμένο cheddar,
κρεμμύδι, πίκλες, Alabama white BBQ sauce,
bourbon glaze, iceberg

9.50

SHRIMP PO’ BOY
9.50
γαρίδες panko, καπνιστό bacon, korean mayo, καπνιστή
ketchup, iceberg, ντομάτα, magic dust

EXTRA SAUCE +1.00
• creole mayo
• Dijonnaise mayo
• caesar’s mayo
• Korean mayo
• truffle mayo
• Alabama white BBQ sauce
• καπνιστή ketchup
V VEGETERIAN • VGN VEGAN •

ΑΠΟ ΤΟ SMOKER ΜΑΣ
Σερβίρονται με γλάσο από bourbon
11.90
PULLED PORK
ξεψαχνισμένη χοιρινή σπάλα με τραγανές τορτίγιες
καλαμποκιού
PORK BELLY
πανσέτα από 48ωρη άλμη

11.90

BRISKET
15.00
καπνιστό βοδινό στήθος από το λιπαρό κομμάτι
16.00

PORK RIBS
baby back ribs, ολόκληρη πλευρά

19.50
BEEF RIB
βοδινή στηθοπλευρά σιγοκαπνισμένη για 16 ώρες
23.00
PO' BOYS (2023) SAMPLER
brisket, pulled pork, pork belly, fried chicken, λουκάνικο
Andouille, pork ribs, coleslaw, creole mayo, πίκλες και
αφράτο ψωμί φόρμας Προσθέστε mac 'n' cheese +2.50

TRI TIP (300G)
ουρά κιλότου

19.50

FLANK (300G)
κομμάτι από την κοιλιά του μοσχαριού,
ξηράς ωρίμανσης 3 εβδομάδων

R/ MR/ M

HANGER (300G)
διάφραγμα γνωστό και ως φιλέτο του
χασάπη, ξηράς ωρίμανσης 3 εβδομάδων

R/ MR/ M

PORTERHOUSE (900G)
φιλέτο και κόντρα φιλέτο, ξηράς
ωρίμανσης 4+ εβδομάδων

R/ MR/ M

FLATIRON (300G)
χτένι, ξηράς ωρίμανσης 3 εβδομάδων

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΦΙΛΕΤΟ ΒLΑCKENED
φιλέτο κοτόπουλο με μπαχαρικά Blackened,
τραγανές πίτες καλαμποκιού, salsa fresca,
Alabama white BBQ sauce

20.50

37.00

19.50

R/ MR/ M

10.50

12.50
ΥΑ -ΚΑ -ΜΕΙΝ (AKA PO' BOYS RAMEN)
καπνιστό brisket, noodles, γαρίδες, μοσχαρίσιος ζωμός
με μπαχαρικά νέας Ορλεάνης και σόγια, μελάτο αβγό,
φρέσκο κρεμμύδι, μανιτάρια shiitake, καλαμπόκι baby
COUNTRY-FRIED CHICKEN
12.00
3 κομμάτια τηγανητό κοτόπουλο πανέ
(2 μπούτια -1 στήθος) με Alabama white BBQ sauce.
Ζητήστε το extra spicy

SHRIMP BAO
9.00
2 ψωμάκια ατμού bao με γαρίδες panko, iceberg, φρέσκο
κρεμμύδι, tonkatsu sauce, korean mayo και σουσάμι
BAO BUNS PIT SAMPLER (2/ 3/ 4 τμχ) 8.50/ 11.50/ 13.50
ψωμάκια ατμού bao με καραμελωμένα κρεμμύδια,
Creole mayo, coleslaw, bourbon glaze, γλυκόξινο
αγγούρι και επιλογή από brisket, pulled pork, pork belly
και fried chicken

9.50

BLACKENED CHICKEN TACOS
7.50
2 μαλακές τορτίγιες καλαμποκιού με korean mayo,
κασέρι, φιλετάκια κοτόπουλου Blackened, salsa fresca,
καπνιστή ketchup και γλυκόξινο αγγούρι

11.50
CAJUN CHICKEN & SHRIMP PASTA
linguini με γαρίδες, κοτόπουλο, κρέμα γάλακτος, chili,
σκόρδο, φρέσκο κρεμμύδι, μίγμα μπαχαρικών
Blackened, σχοινόπρασο και παρμεζάνα

TACOS SAMPLER (2/ 3/ 4 τμχ)
8.00/ 10.50/ 12.50
μαλακές τορτίγιες καλαμποκιού με korean mayo,
καπνιστή ketchup, salsa fresca, γλυκόξινο αγγούρι και
επιλογή από brisket, pulled pork, pork belly
και fried chicken

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΓΙΑ ΓΑΡΝΙΤΟΥΡΑ ΑΠΟ:
φρεσκοτηγανητές πατάτες,
πατατοσαλάτα, apple coleslaw,
πουρέ πατάτας με gravy
πράσινη σαλάτα (+1.00)

17.00

R/ MR/ M

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

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ/ PASTA/ RAMEN

PORK BELLY LINGUINI (CARBONARA)
linguini με καπνιστή πανσέτα, αυγό,
κρέμα γάλακτος, παρμεζάνα

GLUTEN FREE

Ψήνονται στον ξυλόφουρνο, σερβίρονται κομμένα
ταλιάτα με Alabama white BBQ sauce. Tο βάρος
αναφέρεται σε ΩΜΟ ΠΡΟΪΟΝ κατά προσέγγιση.
Για ράτσα και προέλευση, ανάλογα τη διαθεσιμότητα
ρωτήστε το σερβιτόρο σας.

REAL AMERICAN FOOD

Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ
ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ∆ΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ). ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ∆ΙΑΘΕΤΕΙ
∆ΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ. ΣΤΙΣ ΣΑΛΑΤΕΣ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ
ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΗΓΑΝΙΣΜΑ ΗΛΙΕΛΑΙΟ.
ΟΙ ΓΑΡΙ∆ΕΣ, ΤΑ ΨΩΜΑΚΙΑ ΒΑΟ, ΤΑ ΟΝΙΟΝ
RINGS, ΟΙ TΟΡΤΙΓΙΕΣ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ, ΤΑ
HASH BROWN, ΤΟ ΜΠΙΦΤΕΚΙ VEGAN ΚΑΙ ΟΙ
ΒΑΦΛΕΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ.
ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ∆ΙΑΘΕΤΕΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΜΕ ΤΑ
ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
ΣΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΑΣ ΟΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ
ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΜΑ ΙΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
1169/2011. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΕΙΣΑΣΤΕ
ΑΛΛΕΡΓΙΚΟΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΤΕ ΜΑΣ. ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
ΤΩΝ ΑΜΕΑ, ∆ΙΑΘΕΤΟΥΜΕ ΕΙ∆ΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ.
ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΣΠΟΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.

