
• Στις τιµές συµπεριλαµβάνεται Φ.Π.Α και ∆ηµοτικός Φόρος – In prices all legal taxes are included (V.A.T. - Municipal Tax) • Αγορανοµικός Υπεύθυνος: Άγγελος Τριάντης – Responsible by the 
law: Aggelos Triantis • Απαγορεύεται η κατανάλωση οινοπνευµατωδών ποτών σε νέους κάτω των 17 ετών που δεν συνοδεύονται από γονείς ή κηδεµόνες – The consumption of alcohol is 
prohibited to young people under 17 years old who are not accompanied by parents of guardians. • Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει εάν δεν λάβει το νόµιµο παραστατικό 
(απόδειξη ή τιµολόγιο) – Consumer is not obliged to pay if the notice of payment has not been received (receipt or invoice) • Το κατάστηµα υποχρεούται να διαθέτει κυτίο παραπόνων σε  
4 γλώσσες – The store must have a complaints form in 4 languages (GR-GB-FR-DE) • Παρακαλώ ενηµερώστε µας για τυχόν αλλεργίες – Please inform us for any kind of allergies 

latbreads  
(Served all day) 

VILLAGER  €9
Ρόκα, µήλο, καρύδια, 
κατσικίσιο τυρί

TRUFFLE & CREAM  €10
Μανιτάρια, τρούφα, προβολόνε, 
κρέµα γάλακτος 

CUZZO  €9
Βασιλικός, ντοµάτα, πέστο, 
µοτσαρέλα

MISS PRISSY  €10
Φιλέτο κοτόπουλο, σάλτσα BBQ, 
καλαµπόκι, πιπεριές
 

ZUCCHINI  €9
Κολοκυθάκι, ρικότα, δυόσµος

PEPPERONI  €9
Καπνιστό τυρί, spicy pepperoni, 
ψητή ντοµάτα 

Brunch  
(10:00 - 16.00)

LESS IS MORE  €7
Pancakes µε maple syrup 
& βούτυρο

SAVORY  €8,5
Pancakes µε deep fried egg, 
γραβιέρα, απάκι & Hollandaise 
sauce 

CHOCOLAT  €9
Pancakes µε πραλίνα 
σοκολάτας, λευκή σοκολάτα 
& ξύσµα σοκολάτας bitter 

SCREAM FOR ICE CREAM  €8
Pancakes µε mango sorbet 
& berries 

ROYALE BENEDICT  €9,5
Αβγά ποσέ, καπνιστός σολοµός 
& pink Hollandaise sauce 

BALAGAN BENEDICT  €9,5
Αβγά ποσέ, καψαλισµένο 
αβοκάντο, µιξ πιπεριάς 
& προσούτο

ΣΑΛΑΤΕΣ 
(Served all day)

K ALE  €8
Ανάµεικτη πράσινη 
σαλάτα, kale, 
σολοµός, αβοκάντο, 
τραγανή κινόα

TOM & CHERRY  €8
Τρία είδη ντοµάτας, 
πέστο βασιλικού, 
ανεβατό Γρεβενών, 
φύτρες µυρωδικών 
(Vegetarian)

TRIPPY BEET  €7
Πολύχρωµα παντζάρια, 
vegan mayo, πατατάκια, 
σπόροι κάνναβης 
(Vegan)

CEASAR  €9
Γαλλική σαλάτα, ψητό 
κοτόπουλο, κρουτόν, 
αρωµατικό aioli 

Bao Buns 
(Ατµιστά)
(Served all day)

Chairman  €10
Pork belly, σάλτσα 
Hoisin, πίκλα αγγούρι, 
κόλιανδρος, φιστίκι

Spicy  €9
Πανέ κοτόπουλο, πίκλα 
αγγουριού, λάχανο, 
καρότο, σάλτσα Sriracha

Ho friend  €9
Ψητό κοτόπουλο, 
σάλτσα Bulgogi, πίκλα 
κρεµµυδιού, µαρούλι, 
σουσάµι 

Alligator pear  €9
Πανέ κοτόπουλο, κρέµα 
αβοκάντο, αγγούρι

ΓΛΥΚΑ  
(Served all day)

CHOCOLATE FUDGE  
€7

Fudge σοκολάτας, 
καραµελωµένα φουντούκια, 
καραµέλα miso, παγωτό 
βανίλια Μαδαγασκάρης

FRUIT CRUMBLE  
€8

Ζεστή τάρτα µε φράουλες, 
µύρτιλα, ροδάκινο, 
παγωτό βανίλια
Μαδαγασκάρης 

RED ORGY  
€8

Namelaka σοκολάτα 
φράουλας, cream patisserie, 

µύρτιλα, σµέουρα

ΤHE DRINKS

THE OOD
MRFOXTHEBAR.COM /  @MRFOXTHEBAR / #CUNNINGASAFOX

To Share 
(Served af ter 17.00)

YAKITORI  €7
Ψητό κοτόπουλο, yakitory 
caramel, spring onions, 
τσίπς λαχανικών

TSUKUNE  €7
Κιµάς κοτόπουλου, κάσιους, 
σουσάµι, τσίπς λαχανικών 

CARNE ASADA TACOS  €9
Pulled pork, ντοµάτα, πιπεριές, 
αγγούρι, ανανάς, πίκλα 
κρεµµυδιού, ραπανάκι 

JAMAICAN TACOS  €9
Ψητό µπούτι κοτόπουλο, 
guacamole, τσίλι, κόλιανδρος 

MAC & CHEESE  €10
Macaroni & cheese µε gruyère 
cheese, blue cheese, τσένταρ, 
µασκαρπόνε, παρµεζάνα 
(προαιρετικά: λάδι τρούφας)

Sandos 
& Burgers 
(Served all day) 

SANDO   €7
Pork chop, σάλτσα Tonkatsu, 
κόκκινo λάχανο

VEGAN SANDO  €8
Φυτικό µπιφτέκι, guacamole, 
σάλτσα Sriracha 

FIT MOB BURGER  €9
Ψητό φιλέτο κοτόπουλο 
µε κρέµα παρµεζάνα σε brioche, 
προσούτο, ρόκα

PATTY SLIDE BURGER  €11
Angus µπιφτέκι σε brioche, 
τυρί Monterey Jack, καραµέλα 
µπέικον

Fox Fried 
Chicken 
(Served all day)

SMOKE & PEPPER  €10
Πάνε µπούτι κοτόπουλου, 
καραµέλα τζίντζερ, µέλι, 
gochujang, spring onions 

KOREAN LOLLIPOP  €9
Glazed φτερούγα κοτόπουλου, 
γλάσο τσίλι, µαύρο σουσάµι

CAULI-FORNIA  €9
Πανέ κουνουπίδι, καπνιστή 
σάλτσα, σουσάµι 


