www.juicygrill.gr
facebook.com/JuicyGrill
ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΟΥΒΑΡΑΚΗΣ

Τα μπιφτέκια ζυμώνονται
καθημερινά με φρέσκα υλικά

ΕΝΗΜΕΡΩΣΤΕ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΓΙΑ σαλάτες, σάλτσες και μαρινάρισμα
χρησιμοποιούμε ελαιόλαδο

ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει αν δεν
λάβει το νόμιμο παραστατικό (απόδειξη - τιμολόγιο).
Consumer is not obliged to pay if the notice of payment has not been received (receipt - invoice)

Για το τηγάνισμα χρησιμοποιούμε ηλιέλαιο
Όλα τα κρέατά μας είναι φρέσκα

στον τιμοκατάλογο συμπεριλαμβάνονται όλες οι
νόμιμες επιβαρύνσεις, 24% φπα, 0,5% δημοτικά τέλη

Τα onion rings είναι κατεψυγμένα
Για έκδοση τιμολογίου παρακαλείστε να ενημερώνετε
στην αρχή της παραγγελίας.

Τα Brioche είναι ολόφρεσκα ημέρας
Τα Bagel ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

APPETIZERS
6,50€ Sausage - haloumi

5,50€ Bagel Pizza

5,50€ Onion Rings

5,00€ disco fries

Χωριάτικο λουκάνικο με χαλούμι και sauce μέλι-λεμόνι
και μέλι-μουστάρδα.

Τραγανό ψωμάκι Bagel με homemade BBQ sauce, μοτσαρέλα και
pepperoni.

Τηγανητές ροδέλες κρεμμυδιού.

Homemade τηγανητές πατάτες με ψιλοκομμένες ντομάτες,
κρεμμύδια, πίκλες, jalapenos και chipotle aioli mayo.

5,50€ Sweet Corn Sticks

5,50€ P-M Fries

Καλαμπόκι ψητό (βούτυρο, χονδρό αλάτι).

6,50€ MEXICAN Corn

Πατάτες τηγανητές με λιωμένη mozzarella και pepperoni.

HOT

5,50€ Cheesy Garlic Bread

Καλαμπόκι με sriracha chilli sauce και παρμεζάνα.

Τραγανό ψωμάκι bagel με σκορδοβούτυρο, τυρί regato και
caesar’s sauce.

6,00€ BBQ Chicken Wings

Φτερούγες κοτόπουλου ψητές με homemade BBQ sauce.

6,50€ chicken fingers

2,50€ Homemade Fries

Παναρισμένες λωρίδες κοτόπουλου με sweet chilli sauce και
rosemary aioli mayo.

6,50€ Mama’s Fries

Πατάτες τηγανητές με 2 τηγανητά αυγά και σάλτσα από
λουκάνικο chorizo - τριμμένη παρμεζάνα.

spicy

Πατάτες τηγανητές
Επιλογή προσθήκης cheddar & bacon (+1,50€)

2,50€ Baked Potato

Ψητή πατάτα / Επιλογή προσθήκης cheddar & bacon (+1,50€)

1,00€ Pittas

Ψητά πιτάκια / 3 τεμ.

SALADS
7,50€
6,00€
7,50€
7,50€

Blue Mushroom Salad

7,50€

spicy Coleslaw

7,50€

Μαρούλι, λόλα, σπανάκι, μανιτάρια, blue cheese, sauce μέλι
balsamico (Εναλλακτικά σερβίρεται με φλούδες παρμεζάνας).

Λάχανο, καρότο, μαγιονέζα, dijon μουστάρδα.

Juicy’s

Λόλα, σπανάκι, ρόκα, flank steak fillet, σουσάμι και sauce
μέλι - balsamico.

5,50€

Chicken Bacon Salad

Μαρούλι, λόλα, ρόκα, bacon, φρεσκοψημένο φιλέτο κοτόπουλο,
παρμεζάνα, homemade croutons, sauce μέλι - μουστάρδα.

Caesar’s Salad

Μαρούλι, λόλα, iceberg, παρμεζάνα, homemade croutons, φρεσκοψημένο φιλέτο κοτόπουλο και caesar’s sauce.

Green

Μαρούλι, λόλα, ρόκα, πιπεριά και sauce μέλι - μουστάρδα.

Prosciutto

Μαρούλι, λόλα, ρόκα, προσούτο, μοτσαρέλα και
sauce μέλι - μουστάρδα.

DESSERTS
1,80€

BEN & JERRY’S ICE CREAM

Παγωτά Ben & Jerry’s (τιμή ανά scoop)
Ρωτήστε για τις διαθέσιμες γεύσεις.

ΓΛΥΚΑ ΗΜΕΡΑΣ

Ρωτήστε μας για τα γλυκά της ημέρας

DRINKS
WINES

2,50 € Λευκό {ποτήρι}
2,50 € Κόκκινο {ποτήρι}
6,00 € Λευκό / Κόκκινο {500 ml}
1,90 €
1,50 €
1,00 €
0,50 €
2,50 €
1,50 €

REFRESHMENTS

Αναψυκτικά {330ml}
Ανθρακούχο νερό {250ml}
Νερό {1,5l}
Νερό {500ml}
Σπιτική Λεμονάδα
Tuborg soda {330ml}
• Λεμόνι
• Λάιμ-Πράσινο Τσάι
• Πορτοκάλι-Κανέλα

2,80 €
3,80 €
3,00 €
3,50 €
3,00 €
3,50 €
3,50 €
4,00 €
4,00 €
5,00 €

BEERS

Mythos {ποτήρι 300ml}
Mythos {ποτήρι 500ml}
Fix {φιάλη 330ml}
Fix Dark {φιάλη 330ml}
Fix Άνευ {φιάλη 330ml}
Kaiser {φιάλη 330ml}
Carlsberg {φιάλη 330ml}
Peroni {φιάλη 330ml}
Corona {φιάλη 330ml}
Schneider Weisse {φιάλη 500ml}

COFFEE

1,80 € Espresso

BURGERS
8,00€

CLASSIC AMERICAN

Μπιφτέκι μοσχάρι, ντομάτα, κρεμμύδι, μαρούλι και homemade BBQ
sauce.

10,50€ MEXICAN CHEESESTEAK

HOT

Flank steak fillet, καπνιστό provolone, cheddar, iceberg, jalapenos
πιπεριές, homemade hot mexican salsa.

8,50€
9,50€
9,50€
9,00€
9,00€

9,50€

JUICY BURGER

9,00€

miss lily

9,50€

Μπιφτέκι μοσχάρι, cheddar, bacon, μαρούλι, κρεμμύδι, ντομάτα και
homemade BBQ sauce.
spicy

Μπιφτέκι μοσχάρι τυλιγμένο με bacon, emmental, cheddar,
iceberg,ντομάτα, sriracha mayo.

CHEESE STEAK

Flank steak fillet, cheddar, καραμελωμένα κρεμμύδια, πίκλες,
μαρούλι, ντομάτα και homemade BBQ sauce.

MATADOR
CHICAGO

Μπιφτέκι μοσχάρι, γραβιέρα, καραμελωμένα κρεμμύδια, iceberg,
ντομάτα, rosemary aioli mayo.

BLUE CHEESE - PORTOBELLO

Μπιφτέκι μοσχάρι, ψητό κρεμμύδι, μανιτάρι portobello,
τυρί blue cheese, homemade BBQ sauce.

9,50€

NEW YORKER

10,50€ DIRTY MAMA

Μπιφτέκι μοσχάρι γεμιστό με μοτσαρέλα, τηγανητό αυγό, bacon,
μαρούλι, ντομάτα, κρεμμύδι και homemade BBQ sauce.

SOPRANOS

spicy

Μπιφτέκι μοσχάρι, μοτσαρέλα, pastrami, spicy coleslaw, μουστάρδα
dijon.

2 Μπιφτέκια μοσχάρι, διπλό cheddar, iceberg, ντομάτα, κέτσαπ,
μαγιονέζα.

bill murray

spicy

Μπιφτέκι μοσχάρι γεμιστό με cheddar, chipotle aioli mayo, iceberg,
ντομάτα και homemade fried onion strings.

14,00€ the meatpack

HOT

Μπιφτέκι μοσχάρι, προσούτο, chorizo λουκάνικο, τυρί
manchego, hot relish.

ARI GOLD

Μπιφτέκι μοσχάρι, σωταρισμένα μανιτάρια, καραμελωμένα κρεμμύδια, iceberg, ντομάτα, κατσικίσιο τυρί, rosemary aioli mayo.

10,50€ MIDTOWN
9,50€

9,50€

the secret

Μπιφτέκι μοσχάρι, τυρί tallegio, καραμελωμένα κρεμμύδια,
fried potato strips, secret sauce.

Μπιφτέκι μοσχάρι, ψητό κρεμμύδι, ντομάτα, παρμεζάνα, τηγανητό
αυγό και mama’s sauce.

9,50€

τηε pork belly

spicy

Μπιφτέκι μοσχάρι, μοτσαρέλα, jalapeno aioli mayo, καπνιστή πανσέτα, καραμελωμένα κρεμμύδια, iceberg.

10,50€ τηε billion

Μπιφτέκι μοσχάρι, ψωμάκι με σκορδοβούτυρο και τυρί regato λιωμένο στο φούρνο, διπλό bacon, iceberg, ντομάτα και caesar’s sauce.

10,50€ DONALD PANK

spicy

Μπιφτέκι μοσχάρι, panko bread μανιτάρι portobello, τυρί monterey
jack, διπλό bacon, chipotle aioli mayo, iceberg, ντομάτα.

spicy

Μπιφτέκι μοσχάρι, τηγανητό φιλέτο κοτόπουλο παναρισμένο
με βρώμη, καπνιστό provolone, iceberg, ντομάτα, onion rings,
jalapeno aioli mayo.

BURGERS
9,00€ Chicken Provolone

8,50€

9,00€ Chicken Hallooney

11,00€ TONKATSU

Μπιφτέκι κοτόπουλου με καπνιστό provolone και
onion rings, μαρούλι, ντομάτα και BBQ sauce.

Φιλέτο κοτόπουλου τυλιγμένο με bacon, τυρί χαλούμι,
μαρούλι, ντομάτα, κρεμμύδι, sauce μέλι-μουστάρδα.

Juicy Chicken

Μπιφτέκι κοτόπουλου με τυρί emmental, ντομάτα, κρεμμύδι, μαρούλι
και homemade BBQ sauce.

Xοιρινή μπριζόλα παναρισμένη με panko γεμιστή με mozzarella
cheddar bacon, ντομάτα , ψιλοκομμένο iceberg, μαγιονέζα,
μουστάρδα, homemade teriyaki sauce.

9,00€ Chicken Fillet

Φιλέτο κοτόπουλου με παρμεζάνα, caesar’s sauce, ντομάτα, κρεμμύδι, μαρούλι, homemade BBQ sauce.

9,00€ pepper jack chicken

Μπιφτέκι κοτόπουλου, μοτσαρέλα, σωταρισμένες
πιπεριές - κρεμμύδια, rosemary aioli mayo, iceberg, ντομάτα.

9,50€
6,90€

NASTY CHICKEN

spicy

Τηγανητό φιλέτο κοτόπουλου παναρισμένο με βρώμη, chipotle aioli
mayo, πίκλες και spicy coleslaw.

Veggie Burger

Ψητά λαχανικά, ντομάτα, κρεμμύδι, μαρούλι και sauce vinaigrette.

10,50€ COACHELLA

Παναρισμένο τηγανητό στήθος κοτόπουλου, καπνιστό provolone,
τραγανή χοιρινή πανσέτα, μαρούλι, ντομάτα, homemade λωρίδες
τηγανητής πατάτας και secret sauce.

ΟΛΑ ΤΑ BURGER ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΡΙΔΕΣ
Συνοδεύονται με τηγανητές
πατάτες ή ψητή πατάτα.

1,00€

Επιλογή σερβιρίσματος
με σαλάτα.

Επιλογή σερβιρίσματος
σε ψωμάκι Bagel, Brioche,
brioche ολικησ.

3,50€

προσθήκη δεύτερου
μπιφτεκιού.

Το μοσχαρίσιο μπιφτέκι το
ψήνουμε medium well.

0,80€

MAKE YOUR BURGER HOT.
Προσθεστε JalapeñoS.

Grilled
8,50€
9,00€
8,50€

Pork Chop / 400gr

10,00€ Beef Stick / 400gr

Chicken Stick / 400gr

8,50€

Χοιρινή μπριζόλα με homemade BBQ sauce.
Φιλέτο κοτόπουλου περασμένο σε βέργα με πιπεριές
και κρεμμύδια.

Grilled Chicken / 300gr

Φιλέτο κοτόπουλου με homemade BBQ sauce.

Μοσχάρι περασμένο σε βέργα με πιπεριές και κρεμμύδια.

8,50€

BIFTEKI Beef / 2x180gr

Μοσχαρίσια μπιφτέκια με homemade BBQ sauce.

BIFTEKI Chicken / 2x180gr

Mπιφτέκια κοτόπουλου με homemade BBQ sauce.

10,50€ Loco - Moco / 400gr

Μπιφτέκι μοσχάρι, τηγανητό αυγό, mama’s sauce.

15,50€ Rib-Eye Steak / 400gr

Μοσχαρίσια σπαλομπριζόλα με homemade BBQ sauce.

16,50€ T-Bone Steak /400gr

T-Bone γάλακτος με homemade BBQ sauce.

23,50€ flat iron / 500gr

Picanha Αμερικής black angus. Σερβίρεται με onion rings,
jalapenos, πίκλες, ψητό καλαμπόκι, sriracha chilly sauce.

19,50€ SUPER RIB STEAK - 800gr
Σπαλομπριζόλα μοσχαρίσια γάλακτος μ/ο με homemade
bbq sauce (περιορισμένη διαθεσιμότητα)

