SALADS

MACAO Salad

Tortilla chips with smoked bacon, roman lettuce, lola lettuce, iceberg lettuce,
tomato, red beans, corn, spring onion, cheddar cheese and house dressing.
€6,50
Add chicken + €1,00

Owl or Dakos
Barley Rusks (kritharokouloura) from Crete with fresh tomato, feta and
anthotyro cheese, olives, capers, oregano and olive oil. €5,70

BURGERS*
American Hamburger*
Hamburger made with 190 gr. fresh ground beef. Authentic American recipe
with tomato, lettuce, onions, ketchup, mustard and mayonnaise. €5,50

Cheeseburger
Hamburger made with 190 gr. fresh ground beef. Authentic American recipe
with cheddar cheese, tomato, lettuce, onions, ketchup, mustard and
mayonnaise. €5,80

MACAO Hamburger
Hamburger made with 190 gr. fresh ground beef. Authentic American recipe
with BBQ sauce (family recipe) smoked bacon, tomato, lettuce, onions. €6,50

CLUB SANDWICH*
Club – Αmerican Classic
Baked fresh chicken breast, smoked bacon, gouda cheese, lettuce, tomato and
our homemade sauce (mayonnaise, mustard and seasonings). €5,80

Club – Deli Meat
Your choice of deli meat from Creta Farms (ham, smoked ham, or smoked turkey),
smoked bacon, gouda cheese, lettuce, tomato and mayonnaise. €4,80

QUESADILLAS και WRAPS*
Chicken Style Quesadilla
Lightly grilled Tortilla with Mexican spiced baked chicken, red and green peppers,
and cheddar cheese served with a mild spicy cheese sauce and homemade salsa.
€6,80

Vegetarian Style Quesadilla
Lightly grilled Tortilla with red and green peppers, onions, red beans, corn and
cheddar cheese served with a mild cheese sauce and homemade salsa. €6,20

Wraps – Deli Meat**
Tortilla wrap with your choice of deli meat from Creta Farms (ham, smoked ham,
or smoked turkey), gouda cheese, tomato and lettuce with mayonnaise. €4,80

Wraps – Vegetable**
Tortilla wrap with tomato, red and green peppers, lettuce, gouda cheese, tomato
and lettuce with mayonnaise. €4,00

*All burgers, sandwiches and wraps are served with potato chips
**Wraps are served warm or cold

ΣΑΛΑΤΕΣ

MACAO Salad

Tortillas chips με καπνιστό μπέϊκον, μαρούλι, λόλα, iceberg, vτομάτα, κόκκινο
φασόλι, καλαμπόκι, φρέσκο κρεμμύδι, cheddar τυρί και house dressing. €6,50
Και με κοτόπουλο + €1,00

Κουκουβαγια ή Ντακος
Κρητική κριθαροκουλούρα με φρέσκια ντομάτα, φέτα και ανθότυρο, ελιές ,
κάπαρη, ρίγανη και ελαιόλαδο. €5,70

BURGERS*
American Hamburger*
Μπιφτέκι από 190 γρ. φρέσκο κιμά. Γνήσια Αμερικάνικη συνταγή με ντομάτα,
λόλα, κρεμμύδι, κέτσαπ, μουστάρδα και μαγιονέζα. €5,50

Cheeseburger
Μπιφτέκι από 190 γρ. φρέσκο κιμά. Γνήσια Αμερικάνικη συνταγή με cheddar
τυρί, ντομάτα, λόλα, κρεμμύδι, κέτσαπ, μουστάρδα και μαγιονέζα. €5,80

MACAO Hamburger
Μπιφτέκι απο 190 γρ. φρέσκο κιμά. Γνήσια Αμερικάνικη συνταγή με ΒΒQ
sauce (οικογενειακή συνταγή), καπνιστό μπέϊκον, ντομάτα, λόλα, κρεμμύδι.
€6,50

CLUB SANDWICH*
Club – Αmerican Classic
Φρέσκο στήθος κοτόπουλο, καπνιστό μπέϊκον, τυρί γκούντα, μαρούλι, ντομάτα
και με την δικιά μας σπιτική σάλτσα (μαγιονέζα, μουστάρδα και μυρωδικά).
€5,80

Club – Deli Meat
Δικιά σας επιλογή από αλλαντικά της Creta Farms (ζαμπόν, ζαμπόν καπνιστό ή
γαλοπούλα καπνιστή) , καπνιστό μπέϊκον, τυρί γκούντα, μαρούλι, ντομάτα και
μαγιονέζα. €4,80

QUESADILLAS και WRAPS*
Chicken Style Quesadilla
Ψημένη Τορτιγιάς με κοτόπουλο που ψήθηκε με Μεξικάνικα μπαχαρικά,
κόκκινες και πράσινες πιπεριές , cheddar τυρί που συνοδεύεται με ελαφριά
πικάντικη κρέμα τυριού and σπιτική salsa. €6,80

Vegetarian Style Quesadilla
Ψημένη Tορτίγιας με κόκκινη και πράσινη πιπεριά, κρεμμύδια, κόκκινα φασόλια,
καλαμπόκι και cheddar τυρί που συνοδεύεται με ελαφριά πικάντικη κρέμα
τυριού and σπιτική salsa. €6,20

Wrap – Aλλαντικών**
Τορτίγιας με δικιά σας επιλογή αλλαντικών από την Creta Farms (ζαμπόν,
καπνιστό ζαμπόν ή γαλοπούλα καπνιστή), τυρί γκούντα, ντομάτα και μαρούλι με
μαγιονέζα). €4,80

Wrap – Λαχανικών**
Τορτίγιας με ντομάτα, πιπεριά κόκκινη και πράσινη, μαρούλι, γκούντα με
μαγιονέζα). €4,00

*Ολα τα burgers, σάντουϊτς και wraps σερβίρονται με πατατάκια
**Τα wraps σερβίρονται ζεστά ή κρύα

