
 

“A” Menu 

Σαλάτες / Salads  

 

Σαλάτα Caesar’s (μαρούλι, φρεσκοψημένο κοτόπουλο, ντοματίνι, καλαμπόκι, κρουτόν , 

νιφάδες παρμεζάνας και Ceasar’s dressing)                                                                             8.50€ 

Caesar’s salad (lettuce, freshly baked chicken, cherry tomato, corn, croutons, parmesan 

flakes and Ceasar’s dressing)                 8.50€ 

Χωριάτικη Σαλάτα (ντομάτα, αγγούρι, ελιές, κρεμμύδι, πιπεριά, φέτα και ελαιόλαδο 

Χαλκιδικής)                                                                                                                                      8.50€ 

Greek Salad (tomato, cucumber, olives, onion, green pepper, feta cheese and olive oil from 

Chalkidiki)                   8.50€ 

 

 

Snacks- Burgers 

 

 

Κλάμπ Σάντουιτς με φιλέτο κοτόπουλο, αυγό, μαγιονέζα, μαρούλι, τομάτα, ζαμπόν, τυρί 

Γκούντα και φρέσκιες τηγανιτές πατάτες με σκόρδο και παρμεζάνα           12.00€            

Club Sandwich with chicken, egg, mayonnaise, lettuce, tomato, ham, Gouda cheese and 

freshly cut never frozen garlic parmesan french fries                                                            12.00€ 

 

Antigon Burger με 100% μοσχαρίσιο κιμά, τυρί Cheddar, μαρούλι, ντομάτα, μπέικον, 

καραμελωμένα κρεμμύδια, κοκτέιλ σως, σαλάτα coleslaw και φρέσκιες τηγανιτές πατάτες 

με σκόρδο και παρμεζάνα                              14.00€         

Antigon Burger with 100% ground beef, Cheddar cheese, lettuce, tomato, bacon, caramelized 

onions, cocktail sauce, coleslaw salad and freshly cut never frozen garlic parmesan french fries              

                     14.00€ 

    

American Bacon Cheeseburger με 100% μοσχαρίσιο American style μπιφτέκι, καπνιστό 

μπέικον, τυρί Cheddar, μαρούλι, ντομάτα, καραμελωμένα κρεμμύδια, σαλάτα coleslaw και 

φρέσκιες τηγανιτές πατάτες με σκόρδο και παρμεζάνα (κέτσαπ, μουστάρδα, μαγιονέζα 

ξεχωριστά)                                14.00€     

American Bacon Cheeseburger with 100% ground beef American style patty, smoked bacon, 

Cheddar cheese, lettuce, tomato, caramelized onions, coleslaw and freshly cut, never frozen 

garlic parmesan french fries (ketchup, mustard, mayonnaise on the side)                       14.00€ 

 

 



 

 

           

     Wraps 

Vegan Veggie Wrap μανιτάρι Πλευρώτους σχάρας, σοταρισμένο κρεμμύδι, σοταρισμένη 

πράσινη και κόκκινη πιπεριά, μαρούλι iceberg, καλαμπόκι και αβοκάντο τυλιγμένα σε μια 

τορτίγια ολικής αλέσεως.                   9.50€ 

Vegan Veggie Wrap grilled Pleurotus mushroom, sautéed onions, sautéed green and red 

peppers, tomato, iceberg lettuce, corn and avocado wrapped in a whole grain tortilla.   9.50€ 

 

Πλατώ/Platters 

 

 

 

Πλατώ Τυριών Ποικιλία Ελληνικών και Γαλλικών τυριών                                                     14.50€ 

Cheese Platter Assorted Greek and French Cheese                           14.50€ 

 

Dessert of the day                                                                                                                           5.00€ 

 

 

 

 

* Πριν δώσετε τη παραγγελία σας, παρακαλώ ενημερώστε το σερβιτόρο σας εάν κάποιος στη παρέα σας έχει κάποια αλλεργία. 

*Before placing your order, please inform your server if a person in your party has a food allergy. 

 

*Η κατανάλωση ωμών ή μη ψημένων κρεάτων, πουλερικών, θαλασσινών ή αυγών μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο τροφικής 

δηλητηρίασης, ειδικά εάν έχετε συγκεκριμένες ιατρικές παθήσεις, 

*Consuming raw or undercooked meats, poultry, seafood, shellfish, or eggs may increase your risk of foodborne illness, 

especially if you have certain medical conditions. 

 

   


