
ANGUS YOUNG 5,60
µε µοσχαρίσιο µπιφτέκι, cheddar,

truffle mayo, baby ροκα και crispy onions

65 NAPKINS 6,00
Με µοσχαρίσιο µπιφτέκι,

διπλό cheddar, καπνιστό bacon,
ψηµµένη τοµάτα , cream cheese,

µαρµελάδα chili και χειροποίητη
barbeque powder

THE CHEEEEESEBURGER 4,20
Με µοσχαρίσιο µπιφτέκι
και extra δόση cheddar

KAHI KAHI BURGER 6,90
Burger σε τραγανά cheese sandwich buns µε 

µοσχαρίσιο µπιφτέκι, Steve's hawaiian
barbeque sauce (The Mission), τοµάτα,
iceberg, xtra cheddar, crispy onions

PIG KAHUNA 5,50
Με crispy pork belly γλασσαρισµένη

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

THE BEACH BOY 5,40
Με µοσχαρίσιο µπιφτέκι, cheddar, τοµάτα, 

ροδέλες κρεµµυδιού και µαγιονέζα

THE MAGIC ISLAND 6,00
Mε µοσχαρίσιο µπιφτέκι, crispy κατσικίσιο 

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

THE SURFERS MEAL 5,50
 Με µοσχαρίσιο µπιφτέκι, cheddar,

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

και ροδέλες κρεµµυδιού
  

The Big Kahuna 7,50
µε φιλέτο αστακού* από την Jamaica,

beetroot mayo, βαλεριάνα, mango
και prosciutto

  

THE PREDATOR 6,70
Mε patty απο φιλέτο κροκόδειλου*, chipotle 

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

  

KUNG PAO 7,00
steam bun µε crispy duck*, hoisin mayo, 

τηγανητά noodles, πίκλες αγγουριού
και spring onions

LA BOMBA 5,80
Με µοσχαρίσιο µπιφτέκι, διπλό cheddar, 

καπνιστό bacon, ψηµένη τοµάτα, bbq mayo και 
τηγανητό αυγό

 

HOLY KA MOA 5,90
Chicken burger µε τηγανητό κοτόπουλο σε 
µπαχαρικά Καραϊβικής, λιωµένο cheddar,

coleslaw, jalapenos και tropical curry mayo 
 

ICEBERG-ER 6,90
Βunless burger, µε µοσχαρίσιο µπιφτέκι,
διπλό cheddar, vτoµάτα, bacon, µαγιονέζα

και ροδέλες κρεµµυδιού
  

CHICKEN ICEBERG-ER 6,70
Βunless burger, µε τραγανό κοτόπουλο,

sweet chili, ανανά, ροδέλες κρεµµυδιού, 
µαγιονέζα και cream cheese

JULES WINNFIELD 7,00
Με 2 µοσχαρίσια µπιφτέκια, τετραπλό cheddar, 
iceberg, τοµάτα, ροδέλες κόκκινου κρεµµυδιού 

και Kahuna's cocktail sauce

THE FAST FOOD BURGER 7,00
Με µπιφτέκι από φιλέτο στρουθοκάµηλου*,

cheddar, αβοκάντο, φέτες ψηµµένου καπνιστού 
bacon, αυγό τηγανητό και µαγιονέζα

  

FATLAFEL 5,20
Mπιφτέκι falafel µε Τζαµαϊκανό jerk και chili, 

ψηµµένη τοµάτα, κρεµµύδι, πράσινα σαλατικά 
µε γιαούρτι και δυόσµο και γλυκοπικάντικη 

σάλτσα τοµάτας µε µπαχαρικά

Coca cola κουτάκι      1.5
(regular, zero, light, & µε στέβια, ginger)
Sprite κουτάκι      1.5
Fanta κουτάκι (orange)     1.5
Παιδικός χυµός Amita     2

WATER
Eµφιαλωµένο νερό 0.50lt     0.5
Ξινό Νερό 0.25lt      1.5
  

Sol        4
Desperados       4.50
Alfa         1.30  
Heineken       1.50
Heineken light      1.50
Amstel        1.50

V

SOFT DRINKS

Main dishes

330ML

free�efill!
ΜΕ ΚΑΘΕ ΠΟΤΗΡΙ 330ml  2.5
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΤΕ ΜΑΣ

ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΛΛΕΡΓΙΑ

Ή ΔΥΣΑΝΕΞΙΑ

ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ ΥΛΙΚΟ.

goes perfect
with our burgers

BurgersThe

JAMAICAN fried
rice 7,00 

τηγανητό ρύζι σε φύλλα 
µπανανιάς

µε κοτόπουλο, λαχανικά,
κάρυ και γάλα καρύδας

-χωρίς κοτόπουλο 6,00

Caribbean
noodles 7,50

Wok fried noodles σίτου µε
homemade caribbean teriyaki

µε λαχανικά και κοτόπουλο

-χωρίς κοτόπουλο 6,50V

V

FRIED CHICKEN 
BUCKET

(Μικρό 4 κοµ/Μεγάλο 8 κοµ) 
6,00/11,00

Τηγανητό κοτόπουλο
µε Steve's smokey fruity bbq 

glaze

WOULD U LIKE YOUR
BURGER WITH FRIES?

Crispers + 1,50 
Sweet potato + 2,50

LITTLE COCONUTS
combo MENU 4,90
Cheeseburger ή chicken
cheeseburger combo µε french fries

yaaaas!



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) 

VIS FOR VegETERIAN
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SALADS
GREEN MIXED Salad 3,70

Kahuna's mix σαλατικών µε µαρούλι,
iceberg, εσκαρολ, λόλα κόκκινη,

ραντίτσιο και φρέσκο κρεµµυδάκι

Chckn Sld 5,50
salad mix µε crispy φιλέτο κοτόπουλο, αβοκάντο,

γλυκό καλαµπόκι, ραπανάκι, καπνιστό bacon
και bacon truffle dressing

Crispy Duck Salad 5,90
Με crispy duck, iceberg, καρότο, αγγούρι,

καραµελωµένο ανανά και hoisin vinaigrette 

COLESLAW SALAD 4,20
Με άσπρο-µωβ λάχανο, καρότο, σέλερι,

φρέσκο κρεµµυδάκι, maple syrup, µαγιονέζα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΤΕ ΜΑΣ

ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΛΛΕΡΓΙΑ

Ή ΔΥΣΑΝΕΞΙΑ

ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ ΥΛΙΚΟ.

hot glaze

Steve’s

*σπιτική sauce
του Steve

TAKE THE
WAVE
HOME

DELIVERY
210 6810038

KOLOKOTRONI 15 & GIFTOPOULOU STR., HALANDRI

MONDAY  CLOSED

THE JUNGLE OF ZIMBABWE 3,90
Kεφτέδες κροκόδειλου σε τραγανή 

χρυσαφένια κρούστα γεµισµένοι µε 
καπνιστό cheddar και african spices. 

Σερβίρεται µε african chili sauce

SAMURAI CHIMICHANGA 5,50
Τραγανή chimichanga ψηµένη σε

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

Έξτρα λιωµένο cheddar on top 0,70

CHICKENCHANGA 5,00
Με κοτόπουλο fajitas, cheddar,

sour cream, arroz rojo, jalapeños,
bacon και spicy salsa

Έξτρα λιωµένο cheddar on top 0,70

VEGGECHANGA 4,30
Τραγανή Chimichanga ψηµένη σε panko

µε γέµιση samosa λαχανικών
και sweet chili sauce

FRENCH FRIES (CRISPERS!) 2,20
 µε επιλογή από toppings  0,50 (ανά υλικό)

  

SWEET POTATO FRENCH FRIES 2,90 
µε επιλογή από toppings  0,50 (ανά υλικό)

  

TROPICAL PINEAPPLE
EXPRESS 3,00 

Nuggets φρέσκου ανανά
µε coconut cream

και sweet chili sauce

CHCKN NUGGETS
( 6 ή 12 κοµµάτια )  3,80/6,80

Nuggets κοτόπουλου
µε επιλογή από τις σάλτσες µας

bahama crispy shrimps 5,00
τραγανές γαρίδες σε panko,

 µε sweet chili και sour cream
-Chili con carne
-cream cheese
-sour cream
-cheddar
-bacon
-πικάντικη σάλτσα   
  ντοµάτας

-chipotle mayo
-sriracha
-sriracha mayo
-truffle mayo
-µαγιονέζα

TOPPINGS

Chocodile 5
Μους σοκολάτας γάλακτος µε µπανάνα και µπισκότο κακάο

COCO JUMBO 5
Κρέµα από βανίλια Μαδαγασκάρης µε καρύδα και µπισκότο βουτύρου 

TROPIC THUNDER 5
Κρέµα λεµόνι µε φραµπουάζ και µπισκότο αµυγδάλου  

De�erts

Taste the wave!

DELIVERY
210 6810038
KOLOKOTRONI 15 & GIFTOPOULOU STR., HALANDRI

ΤΑ ∆ΙΑΣΗΜΑ
BURGER
ΤΩΡΑ ΣΤΟ
ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ

NEW MENU


