Since 2002

Combo
Day!

*Join the Flavours Club & Live the Ultimate Experience

Combine a Beer or a Cocktail
with one of our Special Dishes

for only

€17.90

• Cocktails •
Japanese Slipper
Melon Liqueur, Triple Sec, Lime.
Pandora’s Box cocktail
Pear Vodka, Apple Purée, Maraschino Liqueur, Lime.
Rain Forest Cocktail
Vodka Citron, Bergamot, Rosemary Syrup, Lime.

• Draught Pint Beers •
Guinness | Blanche de Namur | Grimbergen

• Special Dishes •

Prawn Ceviche
A summery salad with prawns, avocado, mango, fresh chillies,
coriander, mint & melon liqueur dressing.
Καλοκαιρινή σαλάτα με γαρίδες, αβοκάντο, μάνγκο, φρέσκες πιπεριές τσίλι,
κόλιανδρο, δυόσμο και ντρέσινγκ από λικέρ πεπονιού.

Draught Sliders
A combination of a mini turkey burger, a mini beef burger and
BBQ pulled pork burger, served with sweet potato & beetroot chips.
Ένας συνδυασμός από τρία μίνι μπέργκερ, ένα γαλοπούλας,
ένα βοδινού και ένα BBQ “pulled pork”, σερβιρισμένα με πατατάκια
γλυκοπατάτας και παντζαριού.

BBQ Pulled Pork Burger
Slow cooked pork in BBQ sauce,
topped with our homemade coleslaw salad & wedges potatoes.
Σιγοψημένο χοιρινό σε σος BBQ, με σαλάτα “coleslaw” & πατάτες wedges.

Mini Beer Platter
A combination of buffalo chicken wings, pork sausages, mozzarella sticks,
onion rings, served with sweet potato & beetroot chips,
BBQ sauce & pickled mustard-mayo.
Ένας συνδυασμός από φτερούγες κοτόπουλο buffalo, χοιρινά λουκάνικα,
sticks μοτσαρέλας, ροδέλες κρεμμυδιού, σερβιρισμένα με πατατάκια
γλυκοπατάτας & παντζαριού, σος BBQ και σος μουστάρδα - μαγιονέζα.
Vegetarian Dishes / Πιάτο για Χορτοφάγους

Hot / Καυτερό

Food described in this Menu may contain Nuts or Derivatives of Nuts. If you suffer from any allergy or
food intolerance or for any other dietary requirements please let us know. | Prices include all Taxes.
Τα φαγητά που περιγράφονται σε αυτό το μενού μπορεί να περιέχουν ξηρούς καρπούς ή παράγωγα.
Εάν έχετε αλλεργία ή δυσανεξία σε κάποιο τρόφιμο ή οποιεσδήποτε άλλες διατροφικές απαιτήσεις,
παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε. | Οι τιμές περιλαμβάνουν όλους τους φόρους.

