HENHOUSE

SALADS & MORE

AMERICAN

9.00

CHICKEN CEASAR

FOOD & BAR

Baby φύλλα μαρουλιού με κλασική Caesar sause,
ψητό κοτόπουλο, καραμελωμένο bacon, μαύρη μπύρα,
παρμεζάνα & χειροποίητα croutons.

SPICY QUINOA - NOODLES SALAD

BURGERS
& MORE
HENHOUSE
BURGER 14.00
Pulled beef brisket με κρεμμύδι, τηγανητό αυγό,

8.00

μουστάρδα, πίκλες, μαγιονέζα & BBQ sauce.

Μαριναρισμένα noodles & κίνοα με κόλιανδρο, αβοκάντο,
κόκκινα φασόλια & τηγανητό γλυκόξινο χοιρινό.

CRAB SALAD

14.00

GREEN SALAD

6.00

Σαλάτα με μαριναρισμένο καβούρι, φρέσκα λαχανικά,
αυγά tobiko & soya sesame dressing.

BLACK ANGUS tomahawk STEAK 1KG

Διάφορα φύλλα σαλάτας με φρέσκα λαχανικά, καλαμπόκι,
κρέμα αβοκάντο & flakes ινδικής καρύδας.

SKIRT STEAK SALAD

9.00

1.00

TO SHARE

CHICKEN NUGGETS

8.00

Ψητό κοτόπουλο μαριναρισμένο
με μπαχαρικά, αρωματικά & φύλλα lime.

Τηγανητό κοτόπουλο, χειροποίητη γλυκόξινη σάλτσα
με τσίλι & αρωματικά.

Yakitori

GRILLED LOBSTER

14.00

8.00

Τηγανητές τορτίγιες με πάπρικα,
σάλτσα cheddar & Jalapeno.

Tacos

11.00

CEVICHE

12.00

Soft tortilla με καβούρι*, λαχανικά, φασόλια,
αβοκάντο & lime.

Ψάρι μαριναρισμένο με σάλτσα εσπεριδοειδών,
κόλιανδρο, τομάτα, αγγούρι & passion fruit.

AMERICAN VEGETARIAN

CHEESEBURGER

11.00

STEAK BURGER

14.00

Διπλό black angus μπιφτέκι με cheddar,
πίκλα αγγούρι, μουστάρδα & μαγιονέζα.
Ψητό μαριναρισμένο μοσχαρίσιο φιλέτο
με αρωματικά, homemade BBQ sauce,
horseradish & σαλάτα coleslaw.

CHICKEN
BURGER 9.00
Τηγανητό παναρισμένο κοτόπουλο με μαγιονέζα
jalapeno, φυστικοβούτυρο & iceberg.

COLOMBIAN CIABATTA

12.00

Μαριναρισμένη ψητή πανσέτα με αποξηραμένα
φρούτα, λαχανικά, καυτερή μαγιονέζα, τσίλι & ανανά.
* Όλα τα πιάτα burger & more, συνοδεύονται από τηγανητές πατάτες

12.00

Τηγανητές γεμιστές πιπεριές Jalapeno
με τυρί cheddar & chutney bacon.

Doritos Tex Mex

54.00

harrissa, πίκλα, κόκκινο λάχανο, φρέσκο κρεμμύδι
& Pico de Gallo.

Ψητός αστακός* με σάλτσα βουτύρου,
αυγά ρέγγας & σχοινόπρασο.

Μοσχάρι & κοτόπουλο ξυλάκια,
μαριναρισμένα με soya, σουσάμι & yuzu kosho.

JALAPENO POPPERS

90.00

T-BONE beef steak 430gr 23.50
22.00
BEEF TENDERLOIN 250GR
BLACK ANGUS RUMP 300GR 19.50
DRY AGED BEEF STeAK 1KG 44.80
pork tomahawk STEAK 850Gr 15.80
Baby CHICKEN 11.00

Μαριναρισμένο ψητό κρέας, με αβοκάντο, kale, φασόλια,
καλαμπόκι, πίκλα καρότο & αρώματα καφέ.

BREAD _ person

HENHOUSE
HOT DOG 9.00
Λουκάνικο chorizo, chimichurri, μαγιονέζα,

MEAT OR NOT

9.00

Μπιφτεκάκια λαχανικών, κόλιανδρο,
κρέμα αβοκάντο & πράσινα φύλλα φρέσκιας σαλάτας.

E
FR

SH

MaC & CHEESE 6.00
COLESLAW 4.00
*
Fried potatoes 4.00
*
Fried sweet potatoes 5.00
BUTTER ROASTED CORN 5.00
SIDE DISHES
GREEN SALAD 3.00

DESSERTS

american cheesecake

7.50

Ψητό cheescake με μαρμελάδα raspberry,
καραμελωμένους ξηρούς καρπούς & παγωτό καραμέλα.

BROWNIES

7.50

Σοκολατα γάλακτος με αλμυρή καραμέλα,
μπισκότο Oreo & παγωτό βανίλια.

CHOCOLATE BOWL

8.50

2 είδη κρέμας σοκολάτας με καραμελωμένο ginger,
ψητά φρούτα & χειροποίητα cookies.

