
St�tersSt�ters

Salads MainsSalads Mains

Classic B�gersClassic B�gers

Kahuna B�gersKahuna B�gers

Fajitas Chicken
Chilli Con Carne

Λιωµένο Cheddar
Αυγό Τηγανιτό
Καραµελωµένα 
Spring Onions

Pickled Jalapenos
Κατσικίσιο Τυρί

Guacamole
Sour Cream

Pico De Gallo
Crispy Onions

Σπασµένα Nachos
Chipotle Mayo

Sweet Chili Sauce
Shriracha Chili

REGGAE-REGGAE CHICKEN churasco 9,50
Φιλέτο κοτόπουλο µπούτι µε µπαχαρικά, 

πατάτες τηγανητές
σαλάτα coleslaw και Jerk sauce

JAMAICAN fried rice 6,90
τηγανητό ρύζι σε φύλλα µπανανιάς
λαχανικά, κάρυ και γάλα καρύδας

-µε κοτόπουλο 7,70

Caribbean noodles 7,90
Wok fried noodles σίτου µε homemade

caribbean teriyaki και λαχανικά

-µε κοτόπουλο 8,50

The Kahuna Bros Fried Chicken 8,90
Παραδοσιακό τηγανητό κοτόπουλο µε
jamaican jerk. σερβίρεται µε τηγανητές 
πατάτες, σαλάτα coleslaw, πιτάκια και

Steve's jerk barbeque glaze

65 Napkins 8,90
µε µοσχαρίσιο µπιφτέκι, διπλό cheddar, 

καπνιστό bacon, ψηµένη ντοµάτα, cream 
cheese, µαρµελάδα chili και χειροποίητη 

barbeque sauce σε σκόνη

THE SURFERS MEAL 8,50
 Με µοσχαρίσιο µπιφτέκι, cheddar, cream 

cheese µε άρωµα bbq, καραµελωµένο 
ανανά, καπνιστό bacon, µαγιονέζα, iceberg

και ροδέλες κρεµµυδιού

THE MAGIC ISLAND 8,90
Mε µοσχαρίσιο µπιφτέκι, crispy κατσικίσιο 

τυρί, τηγανητά potato sticks, τοµάτα, 
kahuna's salad mix και tropical mayo

HOLY KA MOA 8,50
Chicken burger µε τηγανητό κοτόπουλο σε 
µπαχαρικά Καραϊβικής, λιωµένο cheddar,

coleslaw, jalapenos και tropical curry mayo

KAHI KAHI BURGER 8,30
Burger σε τραγανά cheese sandwich buns
µε µοσχαρίσιο µπιφτέκι, Steve's hawaiian 

barbeque sauce
(The Mission), τοµάτα, iceberg, εxtra ched-

dar, crispy onions

THE FAST FOOD BURGER 10,90
Με µπιφτέκι από φιλέτο στρουθοκάµηλου*,

cheddar, αβοκάντο, φέτες ψηµµένου 
καπνιστού bacon,

αυγό τηγανητό και µαγιονέζα

The Predator 10,50
Με patty από φιλέτο κροκόδειλου, chipotle 

mayo, ψητό ανανα µε chili, lime και 
κόλιανδρο, crispy onions και iceberg

KUNG PAO 10,90
steam bun µε crispy duck*, hoisin mayo,

τηγανητά noodles, πίκλες αγγουριού
και spring onions

PIG KAHUNA  7,50 
Με crispy pork belly γλασσαρισµένη

σε Steves Hot Glaze, iceberg, jalapenos,
crispy onions και chipotle mayo

Shrimp Bao 8,50
Bao bun µε potato mayo, sweet chili

ανανά, γαρίδες* παναρισµένες σε tempura
και panko, µπέικον, αβοκάντο, καρότο

Summer rolls 4,90
µε τραγανό κοτόπουλο, mango,

κρέµα lime, crispy onions
και φρέσκα λαχανικά

 

Nacho libre 4,90
χειροποίητα nachos µε chili con carne, 
cheddar, tomatillos, cactus nopalitos, 

guacamole και sour cream
 

SAMURAI CHIMICHANGA 5,90
Τραγανή Chimichanga ψηµένη σε panko 

µε chili con carne, cheddar,
pico de gallo και sour cream

tropical pineapple express 4,40 
nuggets ανάνα µε coconut cream

και mango chili

CHICKENCHANGA 5,80 
Τραγανή Chimichanga ψηµένη σε panko 

µε κοτόπουλο fajitas, cheddar, sour 
cream, jalapenos, bacon και spicy salsa

KOREAN TACOS 5,80
flour tortillas µε crispy duck, hoisin

sauce και φρέσκα λαχανικά
 

Vegan tacos 6,90 (VG) 
Vegan chili con carne µε

καρότο, iceberg, crispy onions,
pico di galo, guacamole και ανανάς καρέ

STREET  TACOS (to share) 7,60 
Κοτόπουλο fajitas, chili con carne,

pico de gallo, sour cream και
τριµµένο cheddar

 

THE JUNGLE OF ZIMBABWE 5,90
Κεφτέδες κροκόδειλου σε τραγανή 

χρυσαφένια κρούστα, γεµισµένοι µε 
καπνιστό cheddar και african spices.

Συνοδεύεται µε african chili sauce

La puta volcano 2,30 
Γλυκοπατάτακαβουρδισµένη

και γεµισµένη µε υλικά
της επιλογής σας:

ΚΑΘΕ EXTRA ΥΛΙΚΟ 0,70

french fries 2,90 

sweet potatos fries 3,90 

COLESLAW SALAD 4,60
Mε άσπρο µωβ λάχανο, καρότο, σέλερι,

crispy onion και sweet chili mayo

Chckn Sld 7,50
salad mix µε crispy φιλέτο κοτόπουλο, 

αβοκάντο, γλυκό καλαµπόκι, ραπανάκι, 
καπνιστό bacon και truffle bayconaise dressing

Crispy Duck Salad 7,90
Με crispy duck, iceberg, καρότο, αγγούρι,

καραµελωµένο ανανά και hoisin vinaigrette

Green salad 5,30 (VG) 
Με βαλεριάνα, mix salad

γλυκοπατάτες καρέ, κινόα,
κάσιους, κράνµπερι, ραντίτσιο

και ντρέσινγκ µουστάρδας

THE CHEEEEESEBURGER 5,90
Με µοσχαρίσιο µπιφτέκι
και extra δόση cheddar

Angus Young 7,60
Με µοσχαρίσιο µπιφτέκι, cheddar, truffle 

mayo, baby ρόκα και crispy onions

LA BOMBA 7,90
 µε µοσχαρίσιο µπιφτέκι, διπλό τσένταρ, 
καπνιστό bacon, ψηµένη ντοµάτα, bbq 

mayo και τηγανιτό αυγό

TROPICANA 10,40
Με 2 µοσχαρίσια µπιφτέκια, 4πλο cheddar, 

καραµελωµένα κρεµµύδια µε ρούµι και 
Τζαµαϊκανό curry and magic island pickle 

sauce

Sexy Chicken burger 6,90
Potato bun µε truffle mayo, κοτόπουλο 
φιλέτο παναρισµένο, cheddar, bacon, 

ντοµάτα, iceberg, παρµεζάνα

Bacon & mushroom melty 7,70
Potato bun µε paprica mayo, µε µοσχαρίσιο 

µπιφτέκι, cheddar, bacon
µανιτάρια λευκά σωτέ, καραµελωµένο 

κρεµµύδι, λάδι τρούφας

The Vegan Beast 9,20  (VG)
Vegan bun µε guacamole, iceberg φύλλο

beyond meat patty, τοµάτα 
onion rings παναρισµένα σε panko

& tempura, vegan bechamel
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kids b�gers
LITTLE COCONUTS
Cheeseburger 4,60

Chicken cheeseburger 4,50

ΟΛΑ ΤΑ BURGER ΣΕΡΒΙΡΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ
(συµπεριλαµβάνονται στην τιµή)



ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝOΣ: ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΛΛΙΑΝ
ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ, ∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ 0.5%
ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΝΟΜΙΜΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ
Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ
ΑΝ ∆ΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ) 

DessertsDesserts

Cocktails Beers

Drinks

Wıne

Bikini bay millfeuille 4,40
Μιλφέιγ από ρυζόφυλλα µε coconut vanilla cream,

ανανά και µάνγκο

Choco pot 4,40
Κρέµα σοκολάτας µε οreo cookies και τροπικά φρούτα

 Waffles & More
2 βάφλες µε πραλίνα, τριµµένο µπισκότο oreo 3,70

+ extra ice cream 5,50

Kayak Ice Cream 
(σοκολάτα, βανίλια, φράουλα, φυστίκι)

 €1,90 (µία µπάλα) / €3,80 (δύο µπάλλες)

CLASSICS
FROZEN MARGARITA 5,50
Cointreau, χυµό lime, tequila 100% agave

SPICY MARGARITA 7,50
Cointreau, χυµό lime, tequila 100% agave, chili

MOJITO 7,50
Rum, lime, µαύρη ζάχαρη, σόδα, δυόσµος

MOJITO TROPICANO 7,50
Rum, lime, µαύρη ζάχαρη, σόδα, δυόσµο, τροπικά φρούτα

DAIQUIRI PASSION FRUIT 7,50
Rum, passion puree, lime, sugar

KAHUNA’S 
PIRATE’S POTION 8,50
Gin, αγγούρι, chartreuse, blue curacao
elderflower liquer, δυόσµος, limoncello

MUCHACHOS IN L.A. 8,00
Tequila, passion fruit, mango, agave, koum quat,
χυµό πορτοκάλι, lime

UNDER THE PALM TREE  8,50
Gin, ανανάς, φράουλα, µανταρίνι, lime, liquer πορτοκάλι

CROCODILE IS A TINY DRAGON 8,00
Vodka, dragon fruit, lime, simple syrup, grenadine

Απλή ποτό/φιάλη        6.5/70
Special ποτό/φιάλη    8/90
Premium ποτό               10/100

Σφηνάκι απλό               3
Σφηνάκι special           5
Σφηνάκι premium     7

Draught Fischer 
300 ml         4,00
400 ml         5,00
 
Αmstel 330ml        4,00
Ηeineken 330ml       4,50
Radler lemon 330ml      4,50
Amstel free 330ml      4,50
Sol 330ml        4,50
Desperados 330ml      5,00
Alfa 330ml        4,00 
Mamos 500ml       4,00
ΝΥΜΦΗ 330ml       4,50

Strongbow gold apple 330 ml     3,00 
Strongbow red berries 330 ml     3,00 

ΛΕΥΚO  
Παράγκα, Κυρ Γιάννη  
(Ροδίτης-Μαλαγουζιά)     

  
ΚΟΚΚΙΝO  
Παράγκα, Κυρ Γιάννη 
(Merlot, Ξινόµαυρο, Syrah)   
  

ΡΟΖΕ  
Παράγκα Flowers Κυρ Γιάννη
Ξινόµαυρο, Merlot 
    

So� Drinks

5,00

6,00 

6,00

24,00

27,00 

27,00 

Mılk Shakes
Chocodile (chocolate) 3,90

Snow Duck (vanilla) 3,90
Strawberry Fields (strawberry) 3,90

Coca cola        2,2
(regular, zero, light)
Sprite        2,2
Fanta (orange, lemon)      2,2
Schweppes        3
(Soda Water, Indian Tonic, 
Ginger Ale, Bitter Lemon   

JARRITOS (παραδοσιακό µεξικάνικο αναψυκτικό) 5
orange, grapefruit, guava, mexican cola

WATER
Aύρα 0.5 lt        0,7
Αύρα 1lt        1,5
Ξινό Νερό 0.25lt       2
Ξινό Νερό 1lt       3

175ml


