
The request of an additional burger from the category (Big King, Whopper, Grilled Chicken, Chicken Royale) in substitution to a burger from the category (Hamburger, Cheeseburger, 
Nuggets, Whopper Jr.) will havw an extra chrge of €1 for each burger. / Στην περίπτωση  που θέλετε να αντικαταστήσετε ένα από τα μπέργκερ της κατηγορίας (Hamburger, 
Cheeseburger, Nuggets, Whopper Jr.) με ένα επιπρόσθετο μπέργκερ της κατηγορίας (Big King, Whopper, Grilled Chicken, Chicken Royale) θα υπάρξη έξτρα χρέωση €1 ανά μπέργκερ.

4 BURGERS OF YOUR CHOICE

4 Nuggets         4 Onion Rings         4 Regular Fries         1.5L Coca Cola

CHOOSE ANY 2 
Big King, Whopper, Grilled Chicken, Chicken Royale

CHOOSE 2 MORE
Hamburger, Cheeseburger, Nuggets Burger, Whopper Jr.

14.95€

BURGER KING® Informs Guests:
Our kitchens and food-handling procedures are designed to help ensure your 
safety and health. While we carefully segregate ingredients to avoid possible 
traces of allergens, we cannot guarantee an allergen-free environment or 
products. - Some of our products may contain traces of peanuts or nuts.
Please ask the operator for more details on allergens. 77 77 72 72

Το BURGER KING® ενημερώνει τους επισκέπτες μας:
Οι κουζίνες μας και οι διαδικασίες χειρισμού των φαγητών μας είναι 
σχεδιασμένες για την μέγιστη ασφάλεια και υγεία σας. Διαχωρίζουμε συστατικά 
ώστε να αποφύγουμε πιθανά ίχνη αλλεργιογόνων προϊόντων, αλλά δεν μπορούμε 
να το εγγυηθούμε. - Μερικά από τα προϊόντα μας ενδέχεται να περιέχουν ίχνη από 
φιστίκια, καρύδια ή ξηρούς καρπούς.
Παρακαλούμε όπως ζητήσετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με 
αλλεργιογόνα από το τηλεφωνικό μας κέντρο. 77 77 72 72

ACROPOLI: 101 Acropoleos Avenue, 2012, Strovolos. 
ENGOMI: 5 Stasinou, 2404 Engomi (Disco area). 
LEDRAS: 223 Ledras & Ippokratous corner.
NICOSIA MALL: 2 Madrid Street, 2306 Nicosia.
MALL OF CYPRUS: 2025, Verginas 3, Strovolos 
  

LARNACA: 18 Athinon Avenue, 6023, Finikoudes.  
PAPHOS: Kings Avenue Mall.  
AYIA NAPA: 21, Makariou Avenue, 5330.
LIMASSOL: 206, Archiepiskopou Makariou III Avenue, 3030.  

Delivery Hours: Everyday 12:00-23:00 (in limited radius only) except Paphos from 12:00 – 22:30

• Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.  / The prices can change without previous notice.  
• Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν το Φ.Π.Α. /  Prices include V.A.T.  
• Oι τιμές περιλαμβάνουν όλες τις νόμιμες χρεώσεις / Prices include all legal surcharges.

Μείγμα μαρουλιών, ντοματίνια, καλαμπόκι 
και αγγούρι συνοδευόμενο απο ντρέσινγκ 
βαλσάμικου.
Lettuce mix, cherry tomatoes, sweet corn and 
cucumber accompanied by balsamic dressing.

GARDEN CRISPY CHICKEN
Μείγμα μαρουλιών, ντοματίνια, καλαμπόκι, 
αγγούρι  και τραγανό  φιλέτο κοτόπουλου, 
συνοδευόμενο με ντρέσινγκ γιαουρτιού.
Lettuce mix, cherry tomatoes, sweet 
corn, cucumber and crispy chicken fillet 
accompanied by yogurt dressing.

GRILLED CHICKEN
Μείγμα μαρουλιών, ντοματίνια, καλαμπόκι, 
αγγούρι  και κοτόπουλο σχάρας 
συνοδευόμενο με ντρέσινγκ γιαουρτιού.
Lettuce mix, cherry tomatoes, sweet corn, 
cucumber and grilled chicken accompanied 
by yogurt dressing.

     x6 CHICKEN FRIES 
+  x6 ONION RINGS 
+  x6 KING NUGGETS
+  x6 CHILI CHEESE NUGGETS
+  x2 SAUCES

6.90 €SNACK BOX SAUCES
· BBQ · SWEET CHILI

· SWEET & SOUR

 Side Salad 2.00€
 Garden Salad  3.20€
 Grilled Chicken Salad  4.80€

 Crispy Chicken Salad  4.80€
 Halloumi Bacon Salad  4.90€

SALADS

KING SNACKS
KING 

NUGGETS
x6 3,20€
x9 4,00€

x20 6,80€

ONION 
RINGS

x6 1,00€

x9 1,50€

FRIES CHILI CHEESE  
NUGGETS

x4 2,20€

x6 3,20€

x9 4,00€

x20 6,90€

SAUCES
· BBQ · SWEET CHILI

· SWEET & SOUR

CHICKEN  
FRIES

x6 3,20€

x9 4,00€

Reg 1,80€
Med 2,00€
King 2,30€

ADD ON YOUR
BURGER 
American Cheese (1 slice)  0.20 €
American Cheese (2 slices) 0.40 € 
Burger Patty 0.75 €
Whopper Patty 1.00 €
Angus XT Patty 1.50 €
Bacon 0.50 € 
Halloumi 0.70 € 
Ketchup Sachet 0.10 €
Mayonnaise Sachet 0.10 € 

 Regular Large   
 (33cl) (50cl) (1.5L)

 Soft Drink 1.10 €  1.50 € 2.90 €
Mineral Water (50cl) 1.00 €
Juice (25cl) 1.00 €
Beer 2.00 €

Όλα τα αναψυκτικά και η μπύρα είναι σε τενεκεδάκια ή πλαστικά 
μπουκάλια. / All soft drinks and beer are in cans or PET bottles.

DRINKS



ANGUS XT CHEESE ANGUS XT STEAKHOUSE

ANGUS XT
FLAME GRILLED 
PREMIUM BEEF

100% βοδινό Angus με τυρί , μαρούλι, κρεμμύδια, 
ντομάτες, μαγιονέζα και σάλτσα BBQ.
100% pure Angus beef with cheese, lettuce, onions, 
tomatoes, mayonnaise and BBQ sauce.

100% βοδινό Angus με καπνιστό μπέικον, 
τυρί, μαρούλι, τραγανιστά κρεμμύδια, 
ντομάτες, μαγιονέζα και σάλτσα BBQ.
100% pure Angus beef with smoked bacon, 
cheese, lettuce, crispy onions, tomatoes, 
mayonnaise and BBQ sauce.

ANGUS XT 
100% βοδινό Angus με μαρούλι, κρεμμύδια, 
ντομάτες, μαγιονέζα και σάλτσα BBQ.
100% pure Angus beef with lettuce, onions,  
tomatoes, mayonnaise and BBQ sauce.

Burger

4,90€

Meal

6,90€ Burger

5,00€

Meal

7,00€ Burger

5,20€

Meal

7,20€

Burger

3,60€

Meal

5,60€

BIG KING
Δύο βοδινά μπιφτέκια με τυρί, μαρούλι, 
κρεμμύδια, πίκλες και σως big king.
Two beef patties topped with cheese,  
lettuce, onions, pickles, and big king 
sauce.

TENDERCRISP  CHICKEN
Παναρισμένο τρυφερό φιλέτο κοτόπουλου με μαρούλι, ντομάτες 
και μαγιονέζα.
Breaded tender chicken fillet with lettuce, tomatoes and mayonnaise.

FLAME GRILLED BURGERS 

Regular
Fries +

Regular  
Soft Drink

Onion 
Rings (x6)or

Side Salad 

+0,50€
or

CRISPY & TENDER

GO KING +0,80€

THE WHOPPER
FAMILY

Δύο βοδινά μπιφτέκια με ντομάτες, 
μαρούλι, μαγιονέζα, κέτσαπ, πίκλες και 
κρεμμύδια.
Two beef patties with tomatoes, lettuce, 
mayonnaise, ketchup, pickles and onions.

Burger

4,90€

Meal

6,90€

Βοδινό μπιφτέκι με τυρί, ντομάτες, μαρούλι, 
μαγιονέζα, κέτσαπ, πίκλες και κρεμμύδια.
Beef patty topped with cheese, tomatoes, let-
tuce, mayonnaise, ketchup, pickles, and onions.

Burger

4,30€

Meal

6,30€

Βοδινό μπιφτέκι με ντομάτες, μαρούλι, 
μαγιονέζα, πίκλες, κρεμμύδια και κέτσαπ.
Beef patty topped with tomatoes, lettuce, 
mayonnaise, pickles, onions and ketchup.

Burger

3,90€

Meal

5,90€

REGULAR VALUE MEAL INCLUDES:

Δύο βοδινά μπιφτέκια με τυρί, μπέικον, 
ντομάτες, μαρούλι, μαγιονέζα, κέτσαπ, πίκλες 
και κρεμμύδια.
Two beef patties with cheese, bacon, tomatoes, 
lettuce, mayonnaise, ketchup, pickles and onions.

Burger

5,80€

Meal

7,80€

Βοδινό μπιφτέκι με χαλούμι, ντομάτες, μαρούλι 
και μαγιονέζα. 
Beef patty topped with halloumi cheese, tomatoes, 
lettuce and mayonnaise.

Burger

4,50€

Meal

6,50€
HALLOUMI

CHEESE & BACON

CHICKEN ROYALE
Παναρισμένο μπιφτέκι κοτόπουλου με μαρούλι και μαγιονέζα.
Breaded chicken burger with lettuce and mayionnaise.

Burger

3,90€

Meal

5,90€

GRILLED CHICKEN
Κοτόπουλο σχάρας με μαρούλι, ντομάτες και μαγιονέζα.
Grilled chicken with lettuce, tomatoes and  mayonnaise. 

GRILLED CHICKEN STEAKHOUSE
Κοτόπουλο σχάρας με καπνιστό μπέικον, τυρί, μαρούλι, ντομάτες, 
τραγανιστά κρεμμύδια, μαγιονέζα και σάλτσα BBQ.
Grilled chicken with smoked bacon, cheese,  lettuce, tomatoes,  
crispy onions, mayonnaise and BBQ sauce.

Burger

4,20€

Meal

6,20€

Burger

3,70€

Meal

5,60€

CRISPY CHICKEN
Παναρισμένο τραγανό φιλέτο κοτόπουλου με μαρούλι, ντομάτες 
και μαγιονέζα
Breaded crispy chicken fillet with lettuce, tomatoes and mayonnaise

Burger

4,20€

Meal

6,20€

Burger

4,90€

Meal

6,90€

Burger

4,60€

Meal

6,60€

CRISPY CHICKEN BBQ
Παναρισμένο τραγανό φιλέτο κοτόπουλου με τυρί, 
καπνιστό μπέικον, μαρούλι, ντομάτες, μαγιονέζα και 
σάλτσα BBQ
Breaded crispy chicken fillet with cheese, smoked bacon, 
lettuce, tomatoes, mayonnaise and BBQ sauce 
 

GO MEDIUM +0,50€

Burger

4,90€

Meal

6,90€

Δύο βοδινά μπιφτέκια με διπλή 
στρώση τυριού και μπέικον
Two beef patties with double cheese 
and bacon 

DOUBLE BACON KING

Burger

5,30€

Meal

7,30€

Burger

5,30€

Meal

7,30€

BIG KING XXL
Δύο βοδινά μπιφτέκια με τυρί, μαρούλι, 
κρεμμύδια, πίκλες και σως big king.
Two beef patties, with cheese, lettuce, 
onions, pickles, and big king sauce.

DOUBLE STEAKHOUSE
Δύο βοδινά μπιφτέκια με καπνιστό 
μπέικον, τυρί, τραγανιστά κρεμμύδια, BBQ  
σως, μαρούλι, ντομάτες και μαγιονέζα.
Two beef patties with smoked bacon, cheese, 
crispy onions, smokey BBQ sauce, lettuce, 
tomatoes and mayonnaise.

Burger

5,30€

Meal

7,30€

HALLOUMI BACON KING
Βοδινό μπιφτέκι με χαλούμι, μαγιονέζα και μπέικον
Beef patty topped with halloumi cheese, mayonnaise 
and bacon

Burger

4,50€

Meal

6,50€
STEAKHOUSE

Burger

4,60€
Meal

6,60€

Βοδινό μπιφτέκι με καπνιστό μπέικον, τυρί, τραγανιστά 
κρεμμύδια, BBQ  σως, μαρούλι, ντομάτες και μαγιονέζα.
Beef patty with smoked bacon, cheese, 
crispy onions, smokey BBQ sauce, 
lettuce, tomatoes and mayonnaise.

Burger

4,90€

Meal

6,90€

CRISPY CHICKEN BACON KING
Παναρισμένο τραγανό φιλέτο κοτόπουλου με τυρί, καπνιστό μπέικον 
και μαγιονέζα
Breaded crispy chicken fillet with cheese, smoked bacon and mayonnaise 

TENDERCRISP  BBQ
Παναρισμένο τρυφερό φιλέτο κοτόπουλου με τυρί, καπνιστό μπέικον, 
μαρούλι, ντομάτες, μαγιονέζα και σάλτσα BBQ. 
Breaded tender chicken fillet with cheese, smoked bacon, lettuce, 
tomatoes, mayonnaise and BBQ sauce.

CHICKENBREAST


