γεμιστό μπιφτέκι με cheddar!

Παράγγειλε τώρα online ή τηλεφώνησε

goodysdelivery.gr

goodysapp

18 365*
ΗΜΕΡΕΣ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ

8011000011, 210 2805120, 211 1016000
* Η κλήση προς το 18365 ενδέχεται να μη συμπεριλαμβάνεται
στον δωρεάν χρόνο ομιλίας των προγραμμάτων τηλεφωνίας.
Οι χρεώσεις εξαρτώνται από τον πάροχό σας.

ΓΙΝΕ ΤΩΡΑ ΜΕΛΟΣ
& ΚΕΡ∆ΙΣΕ
ΑΠΙΘΑΝΑ ∆ΩΡΑ!
ΠΑΡΑΓΓΕΙΛΕ ΟΝLINE ΚΑΙ ΚΕΡ∆ΙΣΕ

• μπες στο
www.goodysallstarclub.gr
• ή στείλε SMS στο 54011
γράφοντας:
GOODYS ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ

2ΠΛΑ ΑΣΤΕΡΙΑ!

APPETIZERS
Chicken
Nuggets

4,60 κ

CHICKEN WINGS

Ελαφρώς πικάντικες φτερούγες κοτόπουλου.
Συνοδεύονται με την δική μας BBQ sauce.

2,50 κ

ONION RINGS
Τραγανές ροδέλες κρεμμυδιού.

CHICKEN NUGGETS
Παναρισμένα φιλετίνια
από στήθος κοτόπουλου
με sauce μουστάρδας

8 τεμ.
12 τεμ.

4,40 κ
6,40 κ

{SALADS{
MAMA’S

BBQ Chicken

5,00κ

―

4,30κ

6,10κ

5,40κ

7,10κ

5,90κ

8,60κ

6,00κ

8,10κ

6,40κ

8,90κ

Κρητικά παξιμάδια, τομάτα, κάπαρη, ελιές,
μαϊντανός, φέτα, ρίγανη και ελαιόλαδο.

GREEN’S
Δροσερή σαλάτα με ρόκα, σπανάκι, τοματίνια,
τριμμένο τυρί και vinaigrette από μπαλσάμικο.

BACON & CHEESE
Δροσερή πράσινη σαλάτα με ψιλοκομμένο bacon, τυρί edam,
τριμμένο τυρί, ψιλοκομμένη τομάτα, καλαμπόκι και ελαφριά
vinaigrette από μπαλσάμικο και Worcester sauce.

CAESAR’S
Δροσερή πράσινη σαλάτα με λωρίδες κοτόπουλου,
μαρούλι, καλαμπόκι, κρουτόν, τριμμένο τυρί και
vinaigrette ελαιόλαδου.

COBB
Δροσερή πράσινη σαλάτα, με κομμάτια από φιλέτο
κοτόπουλου σε τραγανή κρούστα, ψιλοκομμένο bacon,
τυρί edam, κόκκινες και πράσινες πιπεριές, κρουτόν,
ψιλοκομμένη τομάτα και New Orleans sauce.

BBQ CHICKEN

Δροσερή πράσινη σαλάτα, με κομμάτια από φιλέτο
κοτόπουλου σε τραγανή κρούστα, bacon, τριμμένο τυρί, τοματίνια
και dressing από vinaigrette και Hellmann’s Original BBQ sauce.

{BURGERS {

1. Διάλεξε burger
2. Επίλεξε μπιφτέκι
3. Πρόσθεσε extra υλικά
4. Go Deluxe! Με πατάτες+ κέτσαπ

ΑΠΟΛΑΥΣΕ ΤΟ
BURGER ΣΟΥ
ΣΕ 4 ΒΗΜΑΤΑ:

NEO

HAM

CLASSIC

EXTREME

Extreme

ANGUS

2,50κ

4,00κ

4,70κ

5,10κ

5,10κ

5,80κ

6,10κ

5,10κ

5,80κ

6,10κ

5,80κ

6,10κ

4,20κ

4,90κ

5,30κ

5,10κ

5,80κ

6,10κ

5,30κ

6,00κ

6,40κ

5,30κ

6,00κ

6,40κ

5,60κ

6,00κ

Loaded

Με pickle sauce, μουστάρδα και κέτσαπ.

CHEDDAR BACON

3,70κ

Με bacon, μαρούλι, μαγιονέζα, λιωμένο cheddar
και καπνιστή mayo sauce.

GOLDEN

3,70κ

Με bacon, τομάτα, μαρούλι, μαγιονέζα και τριμμένο τυρί.

GREEN

3,70κ

5,10κ

Με τυρί, τομάτα, μαρούλι, κρεμμύδι, πίκλες, κέτσαπ και dressing.

CHEESE

2,70κ

Με τυρί, pickle sauce, μουστάρδα και κέτσαπ.

BEEF BACON

3,70κ

Με bacon, τομάτα, μαρούλι, τυρί edam, μαγιονέζα
και New Orleans sauce.

TEXAS BBQ

3,80κ

Mε bacon, λιωμένο cheddar, τομάτα, μαρούλι
και Hellmann’s Original BBQ sauce.

HANGOVER

3,80κ

Με bacon, τηγανητό αυγό, λιωμένο τυρί cheddar, μαρούλι,
μαγιονέζα και Hellmann’s Original BBQ sauce.

CHILI

3,40κ

4,90κ

Με τυρί, τομάτα, μαρούλι, πίκλες, καυτέρη chili sauce και μαγιονέζα.

CAESAR’S CHICKEN

3,70κ

5,10κ

Mε ζουμερές λωρίδες κοτόπουλου, bacon, τομάτα, μαρούλι, μαγιονέζα,
caesar’s sauce και τυρί edam.

EXTREME CHICK ’N’ CRISP

4,50κ

Με φιλέτο κοτόπουλο πανέ, τομάτα, μαρούλι και New Orleans sauce.

BBQ PULLED BEEF

4,80κ

6,30κ

Pulled Beef με Hellmann’s Original BBQ sauce, τριμμένο τυρί edam, bacon,
κρεμμύδι και μαγιονέζα.

EXTRA ΥΛΙΚ Α
Μαρούλι, τομάτα, πίκλες, κρεμμύδι, κέτσαπ, μουστάρδα

ΔΩΡΕΑΝ

Bacon, τυρί cheddar, onion rings, παρμεζάνα, τηγ. πατάτες, μαγιονέζα, τηγανητό αυγό
Extra μπιφτέκι:
Classic

0,40κ

1,00κ / Extreme 1,50κ / Extreme Loaded 1,70κ / Angus 2,00κ

Λαχταριστό burger από 100% φυτικά συστατικά,
συνοδεύεται με τα πιο νόστιμα
VEGAN υλικά και προσφέρει
μια ολοκληρωμένη γευστική εμπειρία
χωρίς συμβιβασμούς!

4,90κ

MEAT FREE

100% vegan burger από φυτικά υλικά, πίκλες, vegan mayo sauce,
μαρούλι, μουστάρδα και ketchup.

3,40κ

VEGGIE

Αφράτο ψωμί με μπιφτέκι λαχανικών, τομάτα, μαρούλι και μαγιονέζα.

Go Deluxe!

+

2,00h

Πρόσθεσε πατάτες της επιλογής σου και κέτσαπ.

{EXTREME CLUB{
EXTREME ΜΕΓΕΘΟΣ, EXTREME ΓΕΥΣΗ

9,00 κ

CAESAR’S ΜΕ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΚΑΙ CAESAR’S SAUCE
Ψωμί, κοτόπουλο φιλέτο, bacon, τριμμένο τυρί, μαρούλι, τομάτα,
αυθεντική Caesar’s sauce και τηγανιτές πατάτες.

9,00 κ

CRISPY ΜΕ TΡΑΓΑΝΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΚΑΙ ΤΗΑΙ SAUCE
Ψωμί, κοτόπουλο πανέ, bacon, τυρί cheddar, μαρούλι, τομάτα,
Thai sauce και τηγανιτές πατάτες.

9,40 κ

PHILLY ΜΕ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΚΑΙ

3 ΠΛΟΥΣΙΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ PHILADELPHIA
Ψωμί, φιλέτο κοτόπουλο, bacon,
μαρούλι, τομάτα, 3 πλούσιες
στρώσεις Philadelphia
και τηγανιτές πατάτες.

CHICKEN
WRAPS
Chicken Wraps

3,50 κ

CHICKEN WRAP ΜΕ GOODY’S SAUCE
Παναρισμένο κοτόπουλο, τομάτα, μαρούλι, Goody’s sauce και μουστάρδα.

3,90 κ

CHICKEN WRAP ΜΕ CAESAR’S SAUCE
Παναρισμένο κοτόπουλο, τριμμένo τυρί, τομάτα, μαρούλι και Caesar’s sauce.

CHICKEN WRAP ΜΕ ΜΑΓΙΟΝΕΖΑ

3,90 κ

Παναρισμένο κοτόπουλο, τριμμένο τυρί,
τομάτα, μαρούλι και μαγιονέζα.

CHICK Y’S

Chicky’s
με μαγιονέζα

CHICKY’S ΜΕ ΜΟΥΣΤΑΡΔΑ

Chicky’s
με μουστάρδα

3,90 κ

Ψωμί με σουσάμι, παναρισμένα φιλετίνια από στήθος κοτόπουλου,
μαρούλι, τομάτα και sauce μουστάρδας.

CHICKY’S ΜΕ ΜΑΓΙΟΝΕΖΑ
Ψωμί με σουσάμι, παναρισμένα φιλετίνια από στήθος κοτόπουλου, μαρούλι,
τομάτα, μαγιονέζα και τριμμένο τυρί.

Go Deluxe!

2,00h

+

Πρόσθεσε πατάτες της επιλογής σου και κέτσαπ.

3,90 κ

OUR SIGNATURES
& SANDWICHES
Dirty Fries
με Pulled Beef

DIRTY FRIES
ΜΕ PULLED BEEF

8,00 κ

Country style πατάτες με ζουμερά κομμάτια
από αργομαγειρεμένο μοσχαρίσιο κρέας
μαριναρισμένο σε Hellmann’s Original
BBQ sauce.

Έξτρα τριμμένη Φέτα

0,70 κ
3,60 κ

PREMIER ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ

Μπαγκέτα ολικής αλέσεως, τυρί φέτα, ελιές Καλαμών, τομάτα, ρίγανη και tartar sauce.

5,00 κ

GOODY’S CLUB
Φρυγανισμένο ψωμί του τοστ, bacon, τυρί, καπνιστό ζαμπόν, τομάτα, μαρούλι,
μαγιονέζα και τηγανιτές πατάτες.

5,50 κ

ΦΙΛΕΤΙΝΙΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ

Παναρισμένα φιλετίνια από στήθος κοτόπουλου με σως μουστάρδας και τηγανιτές πατάτες.

NAKED EXTREME BURGERS

7,40 κ

2 λαχταριστά μπιφτέκια Extreme συνοδευόμενα από πατάτες
Country Style και Goody’s sauce.

NAKED EXTREME LOADED BURGERS

8,70 κ

2 λαχταριστά μπιφτέκια γεμιστά με cheddar συνοδευόμενα από πατάτες
Country Style και Goody’s sauce.

ΠΙΤΑ ΤΩΝ GOODY’S ΜΕ ΓΥΡΟ ΧΟΙΡΙΝΟ*

2,70 κ

Τηγανιτές πατάτες, φρεσκοκομμένη τομάτα, κρεμμύδι και τζατζίκι ή σως μουστάρδας.

SPECIAL ΠΙΤΑ ΤΩΝ GOODY’S ME ΓΥΡΟ ΧΟΙΡΙΝΟ* 3,00 κ
Kέτσαπ, μουστάρδα, φρεσκοκομμένη τομάτα, κρεμμύδι και τηγανιτές πατάτες.
Έξτρα τζατζίκι ή
sauce μουστάρδας

0,40 κ
Philadelphia
& Bacon

*Όπου διατίθεται.

{PASTA{

Napolitana

MACARONI ‘N’ CHEESE

5,30 κ

Με πλούσια cheddar sauce, τραγανά κομμάτια bacon, καπνιστή πάπρικα και τριμμένο τυρί.

AMATRICIANA

5,30 κ

Με σάλτσα τομάτας, τραγανά κομμάτια bacon και τριμμένο τυρί.

NAPOLITANA

4,90 κ

H αυθεντική Ιταλική συνταγή, με τοματίνια και τριμμένο τυρί.

PHILADELPHIA & BACON

6,10 κ

Με τυρί Philadelphia, τραγανά κομμάτια bacon, καπνιστή πάπρικα και τριμμένο τυρί.

{

{

SIDES

ΤΗΓΑΝΙΤΕΣ
ΠΑΤΑΤΕΣ
ΤΗΓΑΝΙΤΕΣ
ΠΑΤΑΤΕΣ MAXI
ΠΑΤΑΤΕΣ
COUNTRY STYLE

Έξτρα Cheddar Sauce
Έξτρα bacon
Έξτρα τυρί Παρμεζάνα
20gr

2,40 κ

Έξτρα τυρί Cheddar
Έξτρα τριμμένη Φέτα

2,70 κ

Aτομικό Ψωμάκι

SAUCE

2,90 κ

ΠΑΤΑΤΕΣ
COUNTRY STYLE
ME CHEDAR SAUCE
3,70 κ
& BACON

{

Goody’s Sauce,
Dressing sauce,
BBQ sauce,
Chili sauce,
Mustard sauce,
Tartar sauce,
Mayonnaise.

30gr
125gr

0,80 κ
0,40 κ
0,40 κ
0,40 κ
0,70 κ
0,50 κ

0,50 κ
1,00 κ

DESSERTS
CAKE ME

Αφράτο κέικ με επικάλυψη
τριμμένου μπισκότου Oreo.

CHOCOLATE
BROWNIE

3,90 κ

Νεοϋορκέζικο cheesecake
με επικάλυψη sauce μύρτιλο.

6,40 κ

* ΠΑΓΩΤΑ
BEN & JERRY’S

2,70 κ

Magic pints 440ml, Classic, Almond,
Cookies, Praline, Caramel.

3,00 κ

Σοκολατένιο brownie με
την αυθεντική Αμερικάνικη συνταγή.

ORIGINAL N.Y.
CHEESECAKE

* ΠΑΓΩΤΑ
ALGIDA MAGIC

4,50 κ

Ben & Jerry’s shorties 100ml
Cookie Dough, Caramel Chew Chew,
Chocolate Fudge Brownie.

DRINKS
ΜΠΥΡΑ ΕΖΑ KOYTI

Η απόλυτη εμπειρία Junior απογειώνεται
με το φανταστικό παιχνίδι-δώρο
που υπάρχει πάντα, μαζί με κάθε γεύμα.

JUNIOR με Ham
5,00 κ
ή CHEESE
ή ΤΟΣΤ ΖΑΜΠΟΝ-ΤΥΡΙ
ή ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ
JUNIOR
με Pasta Napolitana** 5,00 κ
Όλα τα γεύματα Junior συνοδεύονται
με Junior τηγανιτές πατάτες,
Αmita Fun (250ml)
ή Milko (250ml) και μοναδικό
δώρο έκπληξη!
**Tα γεύματα Junior με Pasta
δε συνοδεύονται από πατάτες.

Fine Lager

330ml

Premium Pilsner

330ml

Alcohol Free

330ml

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ
330ml 1,50 κ
500ml
CΟCA COLA
1,5lt
PERRIER SLIM CAN 250ml
*ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ
ΝΕΡO
0,5lt
ΧΥΜΟΣ LIFE
330ml
LIFE TSAI
500ml
*MONSTER
Energy/Ultra Zero

500ml

*CARAMELO ΤΣΑΝΤΑΛΗ
Ροζέ πολυποικιλιακό

187ml

2,50 κ
2,70 κ
2,50 κ
2,00 κ
2,90 κ
1,70 κ
0,50 κ
2,30 κ
1,90 κ
2,70 κ
3,00 κ

* ΜΙΚΡΟΣ ΒΟΡΙΑΣ ΡΟΥΒΑΛΗΣ
Chardonnay-Sauvignon Blanc ή
Merlot-Cabernet Sauvignon 187ml
*Όπου διατίθεται

3,00 κ
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1 Goody’s Club
+ αναψυκτικό*

μόνο

από

5,50κ

6,50κ

2 Extreme Burgers* Deluxe
(με πατάτες και ketchup)

από

14,60κ

2 Classic Green ή Golden
ή 1 Classic Green +
1 Classic Golden

μόνο

10,90κ
μόνο

από

9,90κ

12,40κ

+ 1 Goody’s Club

από

NEO

2 Classic Cheese ή Ham*
+ 1 Goody’s Club
+ Chicken
Nuggets*

14,80κ
μόνο

10,50κ
από

NEO

10,00κ

1 Extreme Burger* Deluxe
(με πατάτες και ketchup)

+ 1 παγωτό Ben & Jerry’s

μόνο

8,90κ

*Η αρχική τιμή αναφέρεται στους συνδυασμούς Cheese και Extreme Texas BBQ.
Το προϊόν BBQ Pulled Beef εξαιρείται από τα παραπάνω deals. H προσφορά ισχύει για αναψυκτικό 330ml. H προσφορά αφορά τα Chicken Nuggets των 8τμχ.
Οι προσφορές ισχύουν στα συμμετέχοντα εστιατόρια και μπορούν να τροποποιηθούν ή να ανακληθούν χωρίς προειδοποίηση. Τo κατάστημα που σας εξυπηρετεί
δύναται να σας προσφέρει χαμηλότερες τιμές από τις αναγραφόμενες στο παρόν, για τις οποίες θα ενημερωθείτε κατά την παραγγελία σας.
O καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει εάν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό στοιχείο (απόδειξη-τιμολόγιο).
Consumer is not obliged to pay if the notice of payment has not been received (receipt-invoice).
Το κατάστημα υποχρεούται στην έκδοση διπλότυπων αποδείξεων ή αναλυτικών αποδείξεων μηχανής, θεωρημένων από τη Δ.Ο.Υ. Στις τιμές περιλαμβάνονται
όλες οι νόμιμες επιβαρύνσεις. Τα προϊόντα, οι τιμές και οι προσφορές του καταλόγου μας μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. This store is obliged
to issue double printed authorised receipts or analytical cash register receipts to customers. Prices include all legal taxes. Prices and offers are subject to
change without any notification.
Απαγορεύεται η ανατύπωση μέρους ή του συνόλου του τιμοκαταλόγου χωρίς την άδεια της GOODY’S Α.Ε.

Πληροφορίες για τις επιλεγμένες και ποιοτικές πρώτες ύλες των εστιατορίων Goody’s Burger House:

Όλα τα υλικά και ο τρόπος παρασκευής των συνταγών μας είναι αντικείμενο συνεχών και σχολαστικών ελέγχων σύμφωνα με τα υψηλά κριτήρια ποιότητας
Goody’s. Τα μπιφτέκια των Classic και Extreme burgers φτιάχνονται χωρίς συντηρητικά, αποκλειστικά από σπάλα & στήθος βοδινού, το μπιφτέκι Angus
φτιάχνεται χωρίς συντηρητικά από επιλεγμένα μέρη βοοειδών της φυλής Angus. Το χοιρινό κρέας, το φιλέτο από στήθος κοτόπουλου grill, οι λωρίδες
κοτόπουλου και τα ψωμάκια-αρτοσκευάσματα είναι προψημένα. Όλα τα μπιφτέκια, όλα τα προϊόντα κοτόπουλου, γύρου χοιρινού, το καλαμπόκι, η πίτα, τα
ψωμάκια και οι σάλτσες Chili και Ναπολιτάνα είναι κατεψυγμένες. Το Meat Free burger είναι κατεψυγμένο. Το μπιφτέκι λαχανικών είναι κατεψυγμένο και
προτηγανισμένο. Οι πατάτες, οι φτερούγες κοτόπουλου και τα onion rings είναι προτηγανισμένα και κατεψυγμένα. Το Pulled Beef είναι προμαγειρεμένο και
κατεψυγμένο. Στις σαλάτες Caesar’s και Mama’s χρησιμοποιείται εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο. Το έλαιο τηγανίσματος είναι μείγμα φοινικέλαιου,
βαμβακέλαιου, ηλιέλαιου. Όλα τα γλυκά παρασκευάζονται στη θυγατρική εταιρία της Goody’s, Hellenic Catering και είναι κατεψυγμένα. Το τριμμένο τυρί
είναι μείγμα παρμεζάνας και σκληρού τυριού. Η φέτα είναι Π.Ο.Π. Για όλα τα ευαίσθητα υλικά που απαιτούν κατάψυξη χρησιμοποιούμε, για λόγους ασφαλείας
και υγιεινής, αποκλειστικά τη μέθοδο βαθιάς κατάψυξης IQF που διαφυλάσσει αναλλοίωτη τη φρεσκάδα μέχρι τη στιγμή της παρασκευής του φαγητού.
Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα προϊόντα μας, μη διστάσεις να ρωτήσεις το προσωπικό μας, ειδικά στην περίπτωση δυσανεξίας ή αλλεργίας
είναι διαθέσιμες όλες οι πληροφορίες που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία (ΕΚ 1169/11).
For any inquiries about our products, don't hesitate to ask our staff, especially in the case of any food intolerance or food allergy further information is
provided according the relevant legislation (ΕU 1169/11).
Παράδοση σε 35 – 40 λεπτά από την παραγγελία σας.
Ελάχιστη παραγγελία 6€ μετά την εφαρμογή δωροεπιταγών και προσφορών.
Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μέσω συγκεκριμένων εστιατορίων Goody’s. Ενδέχεται κάποια εστιατόρια να μην
διαθέτουν το σύνολο των προϊόντων του παρόντος καταλόγου.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις περιοχές κάλυψης και τα προϊόντα που διατίθενται σε κάθε εστιατόριο,
καλέστε στο 18365. Οι περιοχές κάλυψης είναι διαθέσιμες και στο www.goodysburgerhouse.com

www.goodysburgerhouse.com

