Fries with Benefits
Athinon 21,3041 Limassol.
Code
Κωδικός

Τel. 25-750030

Description
Περιγραφή Φαγητού

Price Incl.VAT)
Τιμή (Με ΦΠΑ)

Burgers & Sandwiches
Add €2.50 for double burger / + €2,50γιαδιπλόμπέρκερ
Add €1,50 for fresh local fries / + €1,50 για φρέσκεςτηγανιτές πατάτες

FRB001

Cheese Burger

€5,00

(Fresh, homemade beef burger 150 gr., served in brioche roll with cheese, tomato,
iceberg lettuce, ketchup and mayonnaise)
(Φρέσκο σπιτικό, μοσχαρίσιο μπιφτέκι 150γρ, σερβιρισμένο σε ψωμάκι brioche,
με τυρί, ντομάτα, μαρούλι, κέτσαπ και μαγιονέζα)

FRB002

FWB Burger

€6,00

(Fresh, homemade beef burger 150 gr., served in brioche roll with cheese,
caramelized onion, pickles, tomato, iceberg lettuce, and homemade green mayonnaise)
(Φρέσκο σπιτικό, μοσχαρίσιο μπιφτέκι 150γρ, σερβιρισμένο σε ψωμάκι brioche, με τυρί,
καραμελωμένα κρεμμύδια, αγγουράκι τουρσί,ντομάτα, και σπιτική πράσινη μαγιονέζα)

FRB003

Special Burger

€6,00

(Fresh, homemade beef burger 150 gr., served in brioche roll, with cheese, bacon, egg,
tomato, iceberg lettuce, ketchup and mayonnaise)
(Φρέσκο σπιτικό, μοσχαρίσιο μπιφτέκι 150γρ, σερβιρισμένο σεψωμάκι brioche, με τυρί,
μπέικον, αυγό, ντομάτα, μαρούλι, κέτσαπ και μαγιονέζα)

FRB004

Chicken Gourmet

€6,00

(Fresh, marinated chicken fillet, served in brioche roll with cheese, bacon, tomato,
iceberg lettuce and mayonnaise)
(Φρέσκο, μαριναρισμένοφιλέτοκοτόπουλο, σερβιρισμένοσεψωμάκιbrioche, μετυρί,
μπέικον, ντομάτα, μαρούλι και μαγιονέζα)

FRB005

Veggie Burger Vegetarian, Vegan if served in round pita bread

€5,00

(Fresh homemade veggie burger, served in brioche roll or round pita bread (vegan),
with avocado, tomato, lettuce and ketchup)
(Φρέσκο σπιτικό μπιφτέκι λαχανικών,σε ψωμάκι brioche ή σε στρογγυλή πίτα (νηστήσιμο)
με αβοκάντο, ντομάτα, μαρούλι και κέτσαπ)

FRB006

Quinoa Burger Vegetarian, Vegan if served in round pita bread

€6,00

(Fresh homemadequinoa burger, served in brioche roll or round pita bread (vegan),
with caramelized onions, tomato & lettuce)
(Φρέσκο σπιτικό μπιφτέκι κινόα, σερβιρισμένο σε ψωμάκι brioche ή σε στρογγυλή πίτα
(νηστήσιμο), με καραμελωμένα κρεμμύδια, ντομάτα και μαρούλι)
You may add to your burger:
Caramelized onion €0,50 - Egg €0,50 - Haloumi €0,50 -Bacon €1,00
Μπορείτε να προσθέσετε στο burger σας:
Καραμελωμένο κρεμμύδι €0,50 – Αυγό €0,50 - Χαλούμι €0,50 - Μπέικον €1,00

FRB007

Sandwiches
Chicken Sandwich

€5,00

(Marinated chicken fillet, haloumi, bacon, tomato,iceberg lettuce, ketchup and mayonnaise)
(Μαριναρισμένο φιλέτο κοτόπουλο, χαλούμι, μπέικον, ντομάτα, μαρούλι, κέτσαπ και μαγιονέζα)

FRB008

Roasted Pork

€4.50

Roasted pork, egg, cheese, coleslaw salad and tomato
Φρεσκοψημένο χοιρινό ρόστο, αβγό, τυρί, σαλάτα κόλσλοου και ντομάτα

FRB009

Guilt-free Vegan Sandwich

€4.50

Homemade lemon houmous spread, vegetable ragu, fresh spinach and avocado,
Served in multigrain bread
Σπιτικό χούμους με λεμόνι, εποχιακά ψητά λαχανικά, φρέσκο σπανάκι και αβοκάντο,
Σερβιρισμένα σε πολύσπορο ψωμί

FRB015
FRB016

Γεύματα με φρέσκες Κυπριακές Πατάτες / MealswithFreshlocalFries
Fries regularPortion / ΚανονικήΜερίδα
Fries bigPortion / ΜεγάληΜερίδα

€3,00
€3,50

Toppings for Fries / ΣυνοδευτικάγιαΠατάτες
FRB020
FRB021
FRB022
FRB023
FRB024
FRB025
FRB026
FRB027
FRB028
FRB029
FRB080

CrispyChickenbites / Τραγανέςμπουκιέςκοτόπουλο
Sausagebites / Λουκανικομπουκιές
Cheese&bacon / τυρί-μπέικον
Bacon / Μπέικον
Caramelizedonion/ Καραμελωμένοκρεμμύδι
Egg / Αυγό
Haloumi / Χαλούμι
Coleslawsalad / Σαλάτα κολσλόου
SweetCorn / Καλαμπόκι
SpringOnion / Φρέσκοκρεμμυδάκι
Tomatocubes / Κύβους ντομάτας

FRB100
FRB101
FRB102
FRB103

Oursuggestions
Breakfast (egg, haloumi, bacon)
Vegetarian (egg, haloumi, caramelized onion)
Greek (fetta, crumble, tomato cubes, oregano)
Mexican (bell pepper, tomato, onion & avocado)

€1,80
€1,50
€1,50
€1,00
€0,80
€0,50
€0,50
€0.80
€0.20
€0.20
€0.20
€2.00
€1.80
€1.50
€1.20

ColdSauces / ΚρύεςΣάλτσες
FRB030
FRB031
FRB032
FRB033
FRB034
FRB035
FRB036

CreamyFeta / Φέτα
Honeymustard / Μουστάρδα-μέλι
SpicyCheese / Τυροκαυτερή
Roasted Florinis pepper (vegan) / ΠιπεριάΦλωρίνης
CheddarCheese / τυρίτσέταρ
Cocktail / κοκτέηλ
Sweet chili yogurt / Σουήττσίλιμεγιαούρτι

€0,80
€0,50
€0,80
€0,80
€0,50
€0,50
€0,50

Homemade Mayonnaise / ΣπιτικέςΜαγιονέζες
FRB040

Tartar / Ταρτάρ

€0,80

(withpickles, onion, parsley /μετουρσί, κρεμμύδι, μαϊντανό)

FRB041

Green / Πράσινη

€0,80

(with fresh spinach / μεφρέσκοσπανάχι)

Salads
FRB050
FRB051

Chicken Salad
With freshly cooked chicken
VeganSalad / ΧορτοφαγικήΣαλάτα

€5,00
€5,00

Hot Dog with Greek village sausages
FRB060

Χοτντογκ με Ελληνικά χωριάτικα λουκάνικα Μουτεβελής
Served in brioche hot dog ban/ Σερβίρονταισεφραντζολάκι brioche
Επιλογή Συνοδευτικού
1. FWB
(Caramelized onion & homemade tartar Mayonnaise
Καραμελωμένοκρεμμύδι&μαγιονέζαταρτάρ)
or/ή
2. CLASSIC
(Ketchup/Mustard / Κέτσαπ/Μουστάρδα)
ΕπιλογήΓεύσηςΛουκάνικου / Choice of Sausage

€3,00

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kozakiko with cheese / Τυροκοζάκικο
"A la Grecque" / a la... ελληνικά
Vealsausages / μοσχαρίσια με κρασί & θυμάρι
Mykonos / Μυκόνου
Smoked with Leek / ΚαπνιστάμεΠράσο
Kalamatas with orange / Καλαμάτας με πορτοκάλι
Meraklidiko spicy / Μερακλίδικα καυτερά
(with red hot pepper / μεκόκκινη καυτή πιπεριά)
Stamnagkathi / Σταμναγκάθι
Tzoumagia / Τζουμαγιά

Jacket Potatoes
FRB120
FRB121
FRB122
FRB123

FRB150
FRB151
FRB152
FRB153
FRB154
FRB155
FRB156
FRB157
FRB158
FRB159
FRB160
FRB161

Classic
Cheddar cheese, parmesan and bacon
Italiana
Chicken, parmesan cheese, tomato sauce, rucola and fresh tomato
Mexicana (Vegetarian)
Cheddar cheese, bell peppers, avocado, sweet corn, spring onion, tomato,
Sour cream and chilli sauce
Vegan
Extra virgin olive oil, oregano, vegan cheese and vegetables

Extra ingrediensfor Jacket Potatoes
Chicken
Bacon
Caramelized onion
Coleslaw salad
Bell Peppers
Avocado
Cheddar cheese
Parmesan cheese
Vegan cheese
Sweet corn
Spring onion
Tomato cubes

€3.50
€4.00
€4.00
€3.50

€1.00
€1.00
€0.80
€0.80
€0.50
€0.50
€0.50
€0.50
€0.50
€0.20
€0.20
€0.20

