Fries with Benefits Burger Bistro
Saripolou 56, 3041 Limassol.
Code
Κωδικός

Τel. 25-750030

Description
Περιγραφή Φαγητού

Price Incl.VAT)
Τιμή (Με ΦΠΑ)

Burgers&Sandwiches(all served in brioche rolls/σερβιρισμένασεψωμάκια brioche)
Add €3,00fordoubleburger / + €3,00γιαδιπλόμπέρκερ

FRB001

CheeseBurger

€5,00

(Fresh, hand-craftedbeef burger 150 gr - cheese, tomato, lettuce, ketchup, mayo)
(Φρέσκο χειροποίητο, μοσχαρίσιο μπιφτέκι 150γρ - τυρί, ντομάτα, μαρούλι, κέτσαπ, μαγιονέζα)

FRB002

FWB Burger

€7,00

(Fresh, hand-crafted, beef burger 150 gr - cheese,caramelized onion, pickles, tomato,
lettuce - homemade green mayonnaise)
(Φρέσκοχειροποίητο,μοσχαρίσιομπιφτέκι 150γρ - τυρί,καραμελωμένακρεμμύδια, αγγουράκι
τουρσί, ντομάτα,μαρούλι, σπιτική πράσινη μαγιονέζα)

FRB003

Special Burger

€6,00

(Fresh, hand-crafted,beef burger 150 gr - cheese, bacon, egg,tomato, lettuce, ketchup, mayo)
(Φρέσκο χειροποίητο, μοσχαρίσιο μπιφτέκι 150γρ - τυρί,μπέικον, αυγό, ντομάτα, μαρούλι, κέτσαπ, μαγιονέζα)

FRB004

Chicken Gourmet

€6,00

(Fresh, marinated chicken fillet - cheese, bacon, tomato,lettuce, mayonnaise)
(Φρέσκο, μαριναρισμένοφιλέτοκοτόπουλο - τυρί,μπέικον, ντομάτα, μαρούλι, μαγιονέζα)

FRB005

Veggie Burger Vegetarian, Vegan if served in round pita bread

€5,00

(Fresh hand-crafted veggie burger - avocado, tomato, lettuce, ketchup, vegan mayo)
(Φρέσκο σπιτικό μπιφτέκι λαχανικών - αβοκάντο, ντομάτα, μαρούλι, κέτσαπ, νηστίσιμη μαγιονέζα)

FRB006

Quinoa Hemp Burger Vegetarian, Vegan if served in round pita bread

€6,00

(Fresh hand-craftedquinoa burger with bio hemp seeds - caramelized onions,
tomato, lettuce, ketchup, vegan mayo)
(Φρέσκο σπιτικό μπιφτέκι κινόαμε σπόρους βιολογικής κάνναβης - καραμελωμένα κρεμμύδια,
ντομάτα, μαρούλι,κέτσαπ, νηστίσιμη μαγιονέζα)

FRB010

Hemp-CheeseBurger

€7,00

(Fresh,hand-crafted, beef burger 150 gr -KarakanasBio-hemp cheese, sauté onions,
tomato, iceberg lettuce, homemade mayonnaise)
(Φρέσκοσπιτικό, μοσχαρίσιομπιφτέκι 150γρ -μεβιολογικόκανναβότυροΚαρακάννας,
σοταρισμένα κρεμμύδια, ντομάτα, μαρούλι, σπιτική μαγιονέζα)

FRB011

El Dorado Chicken

€6,00

(Fresh, marinated chicken fillet, with cheddar cheese, caramelized onions,lettuce, smoked mayonnaise)
(Φρέσκομαριναρισμένοφιλέτοκοτόπουλο - τυρίτσέταρ, καραμελωμένα κρεμμύδια, μαρούλι,καπνιστήμαγιονέζα)

FRB012

The Italian Job

€6,00

(Fresh, marinated chicken fillet - mozzarella cheese, tomato, homemade pesto, baby rucola)
(Φρέσκομαριναρισμένοφιλέτοκοτόπουλο -τυρί μοτσαρέλα, ντομάτα, σπιτικό πέστο, ροκολίνο)

FRB013

Greek Chicken Fillet

€6,00

(Fresh chicken fillet, marinated in virgin olive oil and Greek herbs, served in round pitta
bread - tzatziki, tomato and onion)
(Φρέσκο φιλέτο κοτόπουλο, μαριναρισμένο σε παρθένο ελαιόλαδο με Ελληνικά βότανα,
σερβιρισμένο σε στρογγυλή πίτα - τζατζίκι, ντομάτα και κρεμμύδι)

FRB014

Miss Piggy

€6,00

(Hand-crafted pork schnitzel - coleslaw salad and cheddar cheese)
(Χειροποίητο, χοιρινό σνίτσελ - σαλάτα coleslaw και τυρί τσέταρ)

FRB007

Sandwiches
Chicken Sandwich

€5.50

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

FRB008

Roasted Pork Sandwich
(Roasted porkKalamatas Mouteveli, Manouri cheese, coleslaw salad, cucumber)

€5.00

(Χοιρινό ρόστο Καλαμάτας Μουτεβελή, μανούρι, σαλάτα κόλσλο, αγγούρι)

FRB018

Egg Sandwich
(Egg, halloumi, cheese, tomato, cucumber, cocktail sauce)
(Αυγό, χαλούμι, τυρί, ντομάτα, αγγούρι, σως κοκτέιλ)

€5.00

FRB019

Spicy SausageSandwich
(Spicy sausage Moutevelis, egg, baby salad leaves, pickles, cream cheese spread)

€5.00

(Μερακλίδικο λουκάνικο Λουτεβελής, αυγό, σαλάτα, τουρσί, σως τυρί)

FRB015
FRB016
FRB017

FrenchFries / Φρέσκες τηγανιτές πατάτες
FriesregularPortion / ΚανονικήΜερίδα
Fries bigPortion / ΜεγάληΜερίδα
Family / Οικογενειακή

€3,00
€3,50
€5,00

FRB020
FRB021
FRB022
FRB023
FRB024
FRB025
FRB026
FRB027

Toppings and extra ingredients /Συνοδευτικά και έξτρα υλικά
CrispyChickenbites / Τραγανέςμπουκιέςκοτόπουλο
Sausagebites / Λουκανικομπουκιές
Cheese&bacon / τυρί-μπέικον
Bacon / Μπέικον
Caramelizedonion/ Καραμελωμένοκρεμμύδι
Egg / Αυγό
Haloumi / Χαλούμι
Coleslawsalad / Σαλάτακολσλόου

€3.00
€1,50
€1,50
€1,00
€1.00
€0,50
€0,50
€1.00

FRB155
FRB156

Avocado
Cheddar cheese

€1,00
€0.50

FRB030
FRB031
FRB032
FRB034
FRB035
FRB036
FRB040
FRB041

Saucesand homemade mayonnaise / Σάλτσες και σως
CreamyFeta / Φέτα
Honeymustard / Μουστάρδα-μέλι
SpicyCheese / Τυροκαυτερή
CheddarCheese / τυρίτσέταρ
Cocktail / κοκτέηλ
Sweet chili yogurt / Σουήττσίλιμεγιαούρτι
Tartar / Ταρτάρ
Green / Πράσινη

€1.00
€0,50
€1.00
€0,50
€0,50
€0,50
€1.00
€1.00

FRB050

Salads
Chicken Salad
(Freshly cooked chicken fillet, parmesan, tomato, red onion, mixed salad, honey mustard sauce)

€6.00

(Φρεσκοψημένο κοτόπουλο (φιλετίνι), παρμεζάνα, ντομάτα, κόκκινο κρεμμύδι, πράσινα
φύλλα σαλάτας, και σως μουστάρδα/μέλι)

FRB051

VeganSalad / ΧορτοφαγικήΣαλάτα

€6,00

(Mixed salad, sweet corn, bell pepper, spring onion, avocado, olive oil/balsamic dressing)
(Ανάμεικτη σαλάτα, πιπεριά, φρέσκο κρεμμυδάκι, αβοκάντο, ελαιόλαδο/μπαλσάμικο)

FRB060

Hot Dog with Greek village sausages
Χοτντογκ με τυροκοζάκικο λουκάνικο Μουτεβελής
(με σωςταρταρ και καραμελωμένο κρεμμύδι)
Drinks / Ποτά
Water 0,5ml
Water 1ltr
Soft drinks
Beer local
Beer Local
Beer Imported A
Beer Imported B
Beer Imported C
Wine

€4,00

€0,80
€2,00
€1,50
€3,00
€4,00
€3,50
€4,50
€5,00
€5,00

