SALADS & MORE
COLESLAW

Αυθεντική Αμερικάνικη σαλάτα με λάχανο, καρότο & μαγιονέζα.

GREEN SALAD

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

POKE BOWL SALAD

Μαριναρισμένo ρύζι βρασμένο, ψητό φιλέτο κοτόπουλο, μάνγκο,
λαχανικά, αβοκάντο, φασόλια, καλαμπόκι, colliander-ginger sauce
& spicy mayonnaise.

CHICKEN CEASAR

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

SKIRT STEAK SALAD
Μαριναρισμένο ψητό κρέας με αβοκάντο, φρέσκα λαχανικά,
& διάφορα φύλλα σαλάτας.

TO SHARE
ROASTED CORN
Ψητό καλμπόκι με αρωματικό βούτυρο, μπαχαρικά & αρωματικά.

CHICKEN NUGGETS

Τηγανητό κοτόπουλο, χειροποίητη γλυκόξινη σάλτσα
με τσίλι, σουσάμι, σησαμέλαιο & αρωματικά.

NACHOS TEX MEX
Nachos με πάπρικα, Cheddar sauce, bacon,
jalapeno & homemade BBQ sauce.

AMERICAN VEGETARIAN

ON THE GRILL

BURGERS
& MORE
BACON MUSHROOMS MELT

BEEF TENDERLOIN 250Gr

Black angus μπιφτέκι, τυρί cheddar, bacon, μανιτάρια,
τομάτα, πίκλα αγγούρι & μαγιονέζα.

DRY AGED BEEF STEAK 1KG
PORK RIBS
..

CHEESEBURGER
Black angus μπιφτέκι, τυρί cheddar, πίκλα αγγούρι,
cheddar sauce, μουστάρδα & μαγιονέζα.

HENHOUSE BURGER
Black angus μπιφτέκι, καπνιστή gouda,
cheddar sauce, τηγανητό αυγό, καραμελωμένα κρεμμύδια,
τομάτα, iceberg, μαγιονέζα & homemade BBQ sauce.

BEEF & AVOCADO BURGER
Black angus μπιφτέκι, καπνιστή gouda, guacamole,
τηγανητό αυγό, iceberg, τομάτα, πίκλα αγγούρι,
μουστάρδα & siracha mayonnaise.

CHICKEN BURGER
Τηγανητό κοτόπουλο πανέ, παρμεζάνα,
iceberg, jalapeno & μαγιονέζα.

STEAK BURGER
Ψητό μαριναρισμένο μοσχαρίσιο φιλέτο με αρωματικά,
homemade BBQ sauce, horseradish & σαλάτα coleslaw.

VEGETARIAN BURGER
Μπιφτέκι λαχανικών με βρώμη, τομάτα, iceberg,
guacamole, homemade BBQ sauce & μουστάρδα.

TACOS (4 PIECES)

HENHOUSE HOT DOG

λαχανικά, φασόλια, αβοκάντο & lime.

COLOMBIAN CIABATTA

HAWAIIAN PIZZA

Τυρί μοτσαρέλα, bacon, σάλτσα τομάτας, ρόκα,
φρέσκος ανανάς, καυτερό πιπέρι & μαρμελάδα σύκο.

SKEWERS

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

T-BONE BEEF STEAK 430Gr
VEAL SCALLOPS 250Gr

Μπιφτέκι λαχανικών με κόλιανδρο, κρέμα αβοκάντο
& πράσινα φύλλα φρέσκιας σαλάτας σε ψητή τορτίγια.

2 Soft tortillas με μαριναρισμένο ψητό κοτόπουλο,
2 Soft tortillas με μαριναρισμένη πανσέτα,

BLACK ANGUS RUMP 300Gr

Χοιρινά παιδάκια μαριναρισμένα & καραμελωμένα
με χειροποίητη BBQ sauce.

PORK TOMAHAWK STEAK 850Gr
GRILLED CHICKEN
Ψητό κοτόπουλο φιλέτο στήθος ή φιλέτο μπούτι,
μαριναρισμένο με μπαχαρικά, αρωματικά & φύλλα lime.

GRILLED SALMON 250Gr

Μαριναρισμένος σολομός σε σόγια με σουσάμι & αβοκάντο.

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΟ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΕΣΚΕΙΑΣ ΣΑΣ :
ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ , ΓΛΥΚΟΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ, ΠΡΑΣΙΝΗ ΣΑΛΑΤΑ.

K I D S MEN U !
MINI BURGER + FRIED POTATOES
Black angus μπιφτεκι, τυρί cheddar & τομάτα.

CHICKEN NUGGETS + FRIED POTATOES

Λουκάνικο chorizo, chimichurri, μαγιονέζα, harrissa,
πίκλα, κόκκινο λάχανο, φρέσκο κρεμμύδι & Pico de Gallo.

Μαριναρισμένη ψητή πανσέτα, λαχανικά, μαγιονέζα,
τσίλι, ανανά & αποξηραμένα φρούτα.

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΟ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΕΣΚΕΙΑΣ ΣΑΣ :
ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ, ΓΛΥΚΟΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ,
ΠΡΑΣΙΝΗ ΣΑΛΑΤΑ.

HENHOUSE
AMERICAN

FOOD & BAR

HENHOUSE GRILL / 2 PERSONS

2 mini cheeseburgers, chicken nuggets, 2 tacos με πανσέτα,
fried potatoes, σαλάτα coleslaw, ψητό καλαμπόκι,
guacamole & homemade BBQ sauce.

FRIED POTATOES
*
FRIED SWEET POTATOES
BREAD / PERSON

BOOTLEG ΕΠΕ. To είδος των χρησιμοποιούμενων ελαίων, είναι παρθένο ελαιόλαδο.
Όλες οι αναγραφόμενες τιμές είναι στο νόμισμα του Ευρώ & συμπεριλαμβάνουν όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις.
Η Επιχείρηση διαθέτει κυτίο με δελτία παραπόνων. Αγορανομικός υπεύθυνος: Καφεντζής Γιώργος.
Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει εάν δεν λάβει το νόμιμο πραστατικό στοιχείο
(απόδειξη/τιμολόγιο) - Αγορανομική διάταξη 4/2012, ΦΕΚ Β’ 3313/12-12-2012.

* Κατεψυγμένα Προιόντα

