
sandwiches
PO’BOY SHRIMP 12
Fried crispy shrimps, lettuce and garlic butter bread

PHILLY CHEESE STEAK 12
Rib eye meat with smoked provolone cheese sauce 
and white grilled onions

sTaRTeRs
FRIED POTATOES 8
With cheddar sauce

SMOKED PAPRIKA CHICKEN WINGS 10
Oven cooked chicken wings with smoked
paprika and light mustard sauce

LAMB AND CHIPOTLE TACOS 12
Minced lamb meat with chipotle,
cumin, cheddar, and sour cream

CLASSIC LOBSTER ROLL 14
Sweet brioche with lobster meat, mayo,
chives, lime and parsley

saLads
CHICKEN CAESAR’S 14
Chicken thigh, dry bacon, thyme rusk, grana padano

GREEN SHRIMP SALAD 14
Field green salad, coriander vinaigrette,
marinated shrimps

COLESLAW 12
White and red cabbage, white onion and carrots

TOMS SALAD 13
Cherry toms variety, onions, infused fresh
herb vinaigrette

LOBsTeRs
SERVED half 400-600gr
or whole 1000-1200gr

BUTTER BISQUE
Lobster sauce with butter and baked garlic

HERB INFUSED YUZU OLIVE OIL
Thyme, basil, rosemary, lemon
and estragon infused with yuzu

PLAIN GRILLED LOBSTER
Served with lemon dressing
or jalapeno dressing on the side

BURGeRs
180gr pure American beef

THE CHEESEBURGER 18
Two cheddar slices, onion rings,
bacon, BBQ sauce and cheddar sauce

THE CLASSIC BURGER 18
Edam slice, pickles, iceberg, ketchup,
mustard and mayo

THE MUSHROOM BURGER 18
Grilled mushrooms, shitake and
estragon chutney, roasted mushroom mayo

THE SMOKEY BURGER 18
Provolone cheese, bacon, smoked
caramelised onions, sailor jerry BBQ sauce

THE CHICKEN BURGER 17
Crispy chicken thigh, honey mustard,
pickled cabbage, carrots and light mayo

THE SPICY BURGER 18
Chipotle mayo, green tabasco, iceberg, bacon

THE BLUE CHEESE BURGER 18
Stilton sauce, gorgonzola, bacon,
BBQ sauce, iceberg

sideRs
Sour cabbage mini salad 5
Fries 5
Oven mushrooms 5
Jacket potatoes 5
Grilled corn 5
Onion rings 5

sTeaKs
CHICKEN FILLET 20
Sous vide cooked, field green salad
& lemon dressing

T-BONE STEAK 36
Grilled t-bone American steak (350-400gr)

JERK CHICKEN 22
Grilled chicken leg with Jamaican jerk sauce

siGnaTURe dishes
RIB EYE STEAK 33
250gr American pride rib eye steak grilled
and butter glazed

SAILOR JERRY IBERICO SPARE RIBS 38
Grilled spare ribs and glazed with Sailor
Jerry rum BBQ sauce

cOMBOs
Classic burger + half grilled lobster 65
+ sour cabbage + fries + Coke or Beer

The Smockey burger + half Miso lobster 65
+ sour cabbage + fries + Coke or Beer

The cheeseburger + half jalapeno lobster 65
+ sour cabbage + fries + Coke or Beer

The heaLThY secTiOn
VEGETARIAN BURGER 18
Veggie burger, beetroot ketchup, rocket

QUINOA AND SUPER FOODS SALAD 16
Black n white quinoa, avocado, cherry toms, kale chips

MINI CHEESEBURGER 12
Edam, iceberg, ketchup, mustard

MINI HAMBURGER 11
Edam, ham, iceberg, ketchup, mustard

MAC N CHEESE 8
Oven baked Mac’n’cheese

CHICKEN STRIPS 9
Crispy fried chicken with mayo and fries

FRENCH FRIES 5
Served with ketchup and mayo

SPAGHETTI CHOICE 7
Choose among:
Butter, Napoli or Bolognese sauce

PLAIN SALAD 5
Cucumber, tomato, rusk and local olive oil

desseRTs
Triple chocolate-caramel brownie with salted peanuts 12

American cheesecake strawberry or sour cherries 10

Apple crumble 10

Ice-cream Burger 10

Please inform your waiter for any food allergies // Prices are in euros € and include all applicable taxes  //  Consumer is  obliged to pay if the notice of payment has  been received (receipt - invoice)  //  Manager: Victoras Kouroupis
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sandwiches
PO’BOY ΜΕ ΓΑΡΙΔΕΣ 12
Τραγανές τηγανιτές γαρίδες, iceberg
και βουτυρωμένο σκορδόψωμο

PHILLY CHEESE STEAK 12
Καπνιστή μοσχαρίσια μπριζόλα πλευρού
με σώς τυριού προβολόνε και λευκά κρεμμύδια

sTaRTeRs
ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΙΤΕΣ 8
Με λιωμένο cheddar

ΦΤΕΡΟΥΓΕΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ 10
Στο φούρνο με καπνιστή πάπρικα
και ελαφριά μουστάρδα

TACOS ΑΡΝΙΟΥ ΜΕ CHIPOTLE 12
Αρνίσιος κιμάς με chipotle, κύμινο,
τσένταρ και sour cream

CLASSIC LOBSTER ROLL 14
Κρέας αστακού σε γλυκό ψωμάκι μπριός,
μαγιονέζα, chives, lime και μαϊντανό

saLads
CAESAR’S ME KOTOΠΟΥΛΟ 14
Μπούτι κοτόπουλου, αποξηραμένο μπέικον, παξιμάδι και 
τυρί grana padano

ΠΡΑΣΙΝΗ ΣΑΛΑΤΑ ΜΕ ΓΑΡΙΔΕΣ 14
Πράσινη σαλάτα, βινεγκρέτ κόλιανδρου και 
μαριναρισμένες γαρίδες

COLESLAW 12
Λευκό και κόκκινο λάχανο, λευκό κρεμμύδι, και καρότο

ΣΑΛΑΤΑ ΜΕ ΤΟΜΑΤΙΝΙΑ 13
Ποικιλία από ντοματάκια τσέρι, κρεμμύδι και βινεγκρέτ 
με εκχύλισμα φρέσκων βοτάνων

LOBsTeRs
ΣερβίρονΤΑί μισοί 400-600γρ.
ή ολόκληροι 1000-1200γρ

BISQUE ΒΟΥΤΥΡΟΥ
Σώς αστακού με βούτυρο και ψημένο σκόρδο

ΜΕ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ YUZU & ΒΟΤΑΝΑ
Θυμάρι, βασιλικός, δεντρολίβανο, λεμόνι 
και εστραγκόν εκχυλισμένο με yuzu

ΣΤΗ ΣΧΑΡΑ
Σερβιρισμένος με σάλτσα λεμονιού
ή σάλτσα jalapenos στο πλάι

BURGeRs
180gr pure American beef

THE CHEESEBURGER 18
Δύο φέτες cheddar, onion rings, μπέικον, 
σώς μπάρμπεκιου και cheddar sauce

THE CLASSIC BURGER 18
Μία φέτα ένταμ, πίκλες, iceberg, κέτσαπ, 
μουστάρδα και μαγιονέζα

THE MUSHROOM BURGER 18
Ψημένα μανιτάρια, shiitake chutney, 
εστραγκόν, μαγιονέζα ψητού μανιταριού

THE SMOKEY BURGER 18
Τυρί προβολόνε, μπέικον, καπνιστά 
καραμελωμένα κρεμμύδια, Sailor Jerry BBQ sauce

THE CHICKEN BURGER 17
Τραγανό μπούτι κοτόπουλου, μουστάρδα με μέλι, λάχανο 
με πίκλες και καρότα, ελαφριά μαγιονέζα

THE SPICY BURGER 18
Μαγιονέζα chipotle, πράσινο ταμπάσκο, 
iceberg, μπέικον

THE BLUE CHEESE BURGER 18
Stilton sauce, γκοργκοντζόλα, μπέικον, 
BBQ sauce, iceberg

sideRs
Μίνι σαλάτα με ξυνολάχανο 5
Πατάτες τηγανιτές 5
Μανιτάρια φούρνου 5
Ψητή πατάτα 5
Καλαμπόκι σχάρας 5
Τηγανιτά Κρεμμύδια 5

sTeaKs
ΦΙΛΕΤΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ 20
Μαγειρεμένο σε κενό αέρος με πράσινη 
σαλάτα και σάλτσα λεμονιού

T-BONE STEAK 36
Αμερικάνικη Τ-Bone μπριζόλα (350-400gr) στη σχάρα

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ JERK 22
Μπούτι κοτόπουλου σχάρας με Τζαμαϊκανή σώς

siGnaTURe dishes
RIB EYE STEAK 33
Αμερικάνικη σπαλομπριζόλα σχάρας (250gr), περασμένη 
με βούτυρο

SAILOR JERRY IBERICO SPARE RIBS 38
Παϊδάκια σχάρας με Sailor Jerry ββQ sauce

cOMBOs
Classic burger + μισός αστακός σχάρας 65
+ ξινολάχανο + πατάτες + αναψυκτικό ή μπύρα

The smockey burger + Mισός αστακός miso 65
+ ξινολάχανο + πατάτες + αναψυκτικό ή μπύρα

The cheeseburger + μισός αστακός jalapeno 65
+ ξινολάχανο + πατάτες + αναψυκτικό ή μπύρα

The heaLThY secTiOn
VEGETARIAN BURGER 18
βurger με λαχανικά, κέτσαπ παντζαριού και φύλλα ρόκας

QUINOA AND SUPER FOODS SALAD 16
Λευκή και μαύρη κινόα, αβοκάντο, 
ντοματάκια τσέρι και κέιλ τσίπς

MINI CHEESEBURGER 12
Τυρί ένταμ, iceberg, κέτσαπ, μουστάρδα

MINI HAMBURGER 11
Τυρί ένταμ, ζαμπόν, iceberg, κέτσαπ, μουστάρδα

MAC N CHEESE 8
Μακαρόνια με τυρί στον φούρνο

CHICKEN STRIPS 9
Τραγανά τηγανιτά κοτοπουλάκια με
μαγιονέζα και τηγανιτές πατάτες

ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΙΤΕΣ 5
Σερβίρονται με κέτσαπ και μαγιονέζα

ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ 7
Με επιλογή μεταξύ:
σώς βουτύρου, σώς νάπολι, ή σώς Μπολονέζ

ΑΠΛΗ ΣΑΛΑΤΑ 5
Αγγούρι, ντομάτα, παξιμάδι και τοπικό ελαιόλαδο

desseRTs
3πλό brownie με καραμέλα και σοκολάτα
με αλατισμένα φυστίκια 12

Aμερικάνικο cheesecake φράουλα ή βύσσινο 10

Μηλόπιτα με crumble 10

βurger με παγωτό 10

Παρακαλούμε ενημερώστε τον σερβιτόρο σας για τυχόν αλλεργίες // οι τιμές είναι σε ευρώ € και συμπεριλαμβάνουν όλους τους νόμιμους φόρους  //  ο καταναλωτής δεν έχει την υποχρέωση να πληρώσει εαν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό στοιχείο (απόδειξη-τιμολόγιο)  //  Αγορανομικός υπεύθυνος: βίκτωρας Κουρούπης
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