TÖKÉLETES ÉTELEK
CSAK KIVÁLÓ

ALAPANYAGBÓL KÉSZÜLNEK!

Felszolgált ételeinket kizárólag a legmagasabb minőségi
elvárásoknak megfelelő összetevőkből és alapanyagokból
készítjük, így nyújtva felejthetetlen ízélményt minden
vendégünk számára.

A választott ételekhez jó étvágyat kívánunk!

F R I D AY S .H U

/ T G I F R I D AY S B U D A P E S T

Ételek leírása nem minden esetben teljeskörű, ételérzékenység esetén kérdezze felszolgálónkat vagy kérje allergén összetevőket bemutató étlapunkat!
Az árak forintban értendőek és tartalmazzák a forgalmi adót. A számla végösszege 13% szervízdíjat tartalmaz!
© 2021 TGI Fridays Franchisor, LLC

italok
CSAPOLT SÖRÖK

Dreher 0.3l
Dreher 0.5l
Pilsner Urquell 0.3l
Pilsner Urquell 0.5l
Hofbrau Weissbier (búza) 0.3l
Hofbrau Weissbier (búza) 0.5l

ULTIMATE LONG ISLAND
ICED TEA & MOJITO

690,990,790,1090,790,1090,-

ÜVEGES SÖRÖK

Dreher 0.33l
Dreher 24 Alkoholmentes 0.33l
Dreher Bak (barna) 0.5l
Miller 0.33l
Barr's Ginger Beer 0,33l Alkoholmentes

690,690,1090,1090,990,-

BOROK SZÉLES VÁLASZTÉKA

A TGI Fridays™ Budapest éttermeiben a borlapon a legkedveltebb magyar borok válogatása szerepel.
Bor, pezsgő és prosecco választékunkról érdeklődjön felszolgálójánál!

ULTIMATE KOKTÉLOK
ULTIMATE ELECTRIC LEMONADE

2690,-

Absolut vodka, Blue Curacao,
frissen facsart citrom és lime, Sprite Zero.

ULTIMATE STRAWBERRY DAIQUIRI

2690,Bacardi Spiced rum, eperpüré, frissen facsart
citrom és lime, agave szirup.

ULTIMATE LONG ISLAND ICED TEA
2690,Absolut vodka, Bombay Sapphire gin,
Matusalem Platino rum, triple sec, brandy,
frissen facsart citrom és lime, Coca-Cola.
ULTIMATE MANGO MAI TAI
2690,Malibu, Bacardi Spiced rum, mangó püré,
frissen facsart citrom és lime, ananászlé,
grenadine.

ÜDÍTOK
0.3l 490,- / 0.5l 690,-

DOBOZOS ÉS ÜVEGES
Coca-Cola 0.33l
Coca-Cola® Zero 0.33l
Dr. Pepper® 0.33l

650,650,790,-

®

Red Bull® 0.25 l
Red Bull® Light 0.25 l

890,890,-

ÁSVÁNYVIZEK



NaturAqua szénsavmentes 0.33l
NaturAqua szénsavmentes 0.75l
NaturAqua szénsavas 0.33l
NaturAqua szénsavas 0.75l

590,1090,590,1090,-

Acqua Panna szénsavmentes 0.25l
Acqua Panna szénsavmentes 0.75l
San Pellegrino szénsavas 0.25l
San Pellegrino szénsavas 0.75l

750,1390,750,1390,-

JEGESTEÁK



STRAWBERRY PASSION FRUIT TEA

1090,-

Passion fruit püré, eperpüré, frissen facsart
citrom és lime, agave szirup, eper és fekete tea.

TROPICAL RASPBERRY TEA

Málna, guava, frissen facsart citrom
és lime, agave szirup és fekete tea.

FRIDAYS™ JEGES TEA 0.3l 650,- / 0,5l 890,-



LIMONÁDÉK

0,3l/990,- 0,5l/1390,- 1l/2290,Citrom / Eper / Narancs / Cseresznye / Áfonya / Mangó / Barack / Szeder /
Maracuja / Dinnye / Menta / Zöldalma / Pink Grapefruit / Bodza.

“Coca- Cola”, “Coca-Cola Zero”, “Sprite”, and “Fanta” are registered trademarks of the Coca-Cola Company. All rights reserved.

1090,-

eloételek

FRIDAYS ™
THREE FOR ALL

FRIDAYS™ ONION RINGS		

1590,-

Ropogósra sült, lágyan panírozott, aranybarna
hagymakarikák. Mézes-mustáros szósszal tálaljuk.

1790,-

Mozzarella rudak belül lágyan forróra,
kívül aranybarnán ropogósra sütve,
marinara szósszal tálalva.

LOADED POTATO SKINS

1790,Hamisítatlan Fridays™ burgonyacsónakok
cheddar sajttal és pirított bacondarabkákkal töltve,
ropogósra sütve, tejföllel és zöldhagymával tálalva.

FRIDAYS™ SESAME CHICKEN STRIPS

2390,-

TEQUILA LIME SHRIMP TACOS

2690,-

Omlós csirkemellcsíkok ropogós bundában,
Whiskeyvel készült Fridays™ Signature szószba
mártva és pirított szezámmaggal megszórva.
Enyhén csípős előétel.

Tequila-lime vajban sült tigrisrákok, five alarm
szósszal, Monterey Jack sajttal, friss avokádóval,
ropogós borsos baconnel, queso fresco-val és friss
korianderrel, tortillába töltve.

FRIDAYS ™ SESAME
CHICKEN STRIPS

FRIED MOZZARELLA

BONELESS BUFFALO BITES

2590,Panírozott, ropogós csirkemell falatok, csípős
Buffalo szószba forgatva. Bleu Cheese mártással
és zellerszárral tálaljuk.

BUFFALO WINGS

1990,Csípős szószban pácolt, ropogósra sült
csirkeszárnyak, zellerszárral és jellegzetes
Bleu Cheese mártással tálalva.

TOASTED FRENCH ONION BITES

2690,-

Ropogós falatok omlós marhahússal,
karamellizált hagymával, Provolone és
Mozzarella sajttal, búzatortillába tekerve.
Tormás szósszal díszítjük.

FRENCH ONION SOUP

levesek
FRENCH ONION SOUP		
1290,Ízekben gazdag, karamellizált hagymából készült
leves, krutonra olvasztott sajttal.

TOMATO BASIL SOUP

1390,Friss bazsalikommal és roppantott borssal
fűszerezett, sűrű paradicsomleves feta sajttal
meghintve, fokhagymás krutonnal tálalva.

eloétel több fore
FRIDAYS™ THREE FOR ALL		

4990,Közös élmény, ez a tál a három legkedveltebb
előételünket tartalmazza: cheddar sajttal és pirított
bacondarabkákkal töltött ropogós burgonyacsónakok,
különleges olasz fűszerezésű rántott mozzarella rudak
és csípős csirkeszárnyak. Tejföllel, marinara szósszal,
Bleu Cheese mártással és zellerszárral tálalva.
Több főre ajánljuk.

Jelmagyarázat:
STADIUM TWISTERS

LOADED POTATO
SKINS

Kedvelt ételünk

Csípős

STADIUM TWISTERS		

3290,Ropogós burgonya spirálok queso sajt szósszal,
marhahússal, jalapeno paprikával, pico de
galloval, baconkockával, fűszeres ketchuppal
és tejföllel.

Vegetáriánus

Újdonságok

Ételek leírása nem minden esetben teljeskörű, ételérzékenység esetén kérdezze felszolgálónkat vagy kérje allergén összetevőket bemutató étlapunkat!
Az árak forintban értendőek és tartalmazzák a forgalmi adót. A számla végösszege 13% szervízdíjat tartalmaz!

from
the grill

FRIDAYS ™
SIGNATURE GLAZED RIBS

FRIDAYS ™ SIGNATURE FOGÁSOK

FRIDAYS™ SIGNATURE GLAZED RIBS

5890,-

Roston sült, omlós, Cajun fűszeres egész oldalas
Fridays™ Signature szósszal, coleslaw salátával és
ropogós hasábburgonyával.

FRIDAYS™ SIGNATURE CHICKEN

4290,Két szelet omlós, grillezett csirkemell Fridays™
Signature szósszal, „Chef” zöldséggel és cheddar
sajtos burgonyapürével tálalva.

FRIDAYS™ SIGNATURE STEAK & CHICKEN

6990,Egy rump steak és egy csirkemell roston szaftosra
sütve és az egyedi Fridays™ Signature szósszal
meglocsolva. „Chef” zöldséggel, cheddar sajtos
burgonyapürével és ananászos pico de galloval
tálaljuk.

FRIDAYS™ SIGNATURE STEAK

8390,Omlós hátszín (kívánság szerint átsütve) Fridays™
Signature szósszal, „Chef” zöldséggel és cheddar
sajtos burgonyapürével tálalva.

FRIDAYS™ SIGNATURE CHICKEN & SHRIMP 4490,-

Egy szelet omlós, grillezett csirkemell Fridays™
Signature szósszal és ropogós, cajun-fűszeres
tigrisrákok „Chef” zöldséggel és cheddar sajtos
burgonyapürével tálalva.

FRIDAYS™ SIGNATURE SALMON

5690,Grillezett lazacfilé, Fridays™ Signature szósszal.
„Chef” zöldséggel és cheddar sajtos
burgonyapürével tálaljuk.

FRIDAYS™ SIGNATURE HALF-RACK RIBS
& SHRIMP

5490,Grillezett, Cajun fűszerezésű fél adag sertésoldalas
és ropogós tigrisrákok Fridays sültburgonyával,
Fridays™ Signature szósszal, és coleslaw salátával
tálalva.

FRIDAYS™ SIGNATURE SALMON & SHRIMP 6390,Grillezett lazacfilé és kézzel panírozott,
aranybarnára sült tigrisrákok Fridays™ Signature
szósszal, „Chef” zöldséggel és cheddar sajtos
burgonyapürével tálalva.

ÉLVEZD A KEDVENC ÉTELEIDET EGY
JACK ™ AND COKE TÁRSASÁGÁBAN!
JACK AND COKE 1390,-

Jelmagyarázat:
FRIDAYS ™
SIGNATURE CHICKEN

FRIDAYS ™
SIGNATURE STEAK

Kedvelt ételünk

Ételek leírása nem minden esetben teljeskörű, ételérzékenység esetén kérdezze felszolgálónkat vagy kérje allergén összetevőket bemutató étlapunkat!
Az árak forintban értendőek és tartalmazzák a forgalmi adót. A számla végösszege 13% szervízdíjat tartalmaz!

steakek

FILET MIGNON

NEW YORK STRIP STEAK (300 g)
8390,A steakek királya. Nagy szakértelemmel
fűszerezzük és kívánság szerint átsütve tálaljuk. Két
választható körettel és egy szósszal kínáljuk.
FILET MIGNON (224 g)
8990,Omlós bélszínszelet mesterien fűszerezve,
grillezve. Két választható körettel és egy szósszal
kínáljuk.
RIBEYE (300 g)

7990,-

Márványosan csillogó és szaftos ribeye steak,
az egyik legzamatosabb steakfajta. Kiválóan
fűszerezve és grillezve, kívánság szerint átsütve.
Választható szósszal és két választott körettel
tálaljuk.

RUMP (250 g)

6490,Tökéletesen fűszerezett steak kívánság szerint
átsütve. Két választható körettel és egy szósszal
kínáljuk.

VÁLASSZON szószaink közül
Gombás mártás
Zöldbors brandy
Fridays™ Signature szósz
Vörösboros mártás
Fridays™ BBQ szósz

VÁLASSZON köreteink közül
Fűszeres hasábburgonya
Cheddar sajtos burgonyapüré
Rántott hagymakarikák
Chef zöldség
Coleslaw saláta
Rántott Portobello gomba
Spanyol rizs
Édesburgonya

PEPPERCORN STEAK (200 g)
7990,Két szelet omlós bélszínérme Cajun fűszeres lyoni
hagymával, zöldbors-brandy mártással és cheddar
sajtos burgonyapürével.

Mennyire süthetjük át a Steaket?
RARE

HIDEG,
VÖRÖS BELSÔ

MEDIUM
RARE
MELEG,
VÖRÖS BELSÔ

MEDIUM

FORRÓ
RÓZSASZÍN BELSÔ

MEDIUM
WELL

ENYHÉN
RÓZSASZÍN BELSÔ

WELL
DONE

NINCS
RÓZSASZÍN BELSÔ

BOR AJÁNLATUNK:
SZEKSZÁRDI CABERNET SAUVIGNON
PASTOR BORÁSZAT 1690,- / 1,5 dl

Jelmagyarázat:

Kedvelt ételünk

Újdonságok

Ételek leírása nem minden esetben teljeskörű, ételérzékenység esetén kérdezze felszolgálónkat vagy kérje allergén összetevőket bemutató étlapunkat!
Az árak forintban értendőek és tartalmazzák a forgalmi adót. A számla végösszege 13% szervízdíjat tartalmaz!

BABY BACK RIBS

fridays

TM

kedvencek
BABY BACK RIBS

5690,Tökéletesen omlósra sütött sertésoldalas.
Grillezzük, majd meglocsoljuk ínycsiklandozó
Fridays™ BBQ szósszal. Ropogós sültburgonyával és
coleslaw salátával tálaljuk.

TEXAS SPICED RIBS
5890,Oldalas, ahogyan Texasban szeretik. Tűzön
grillezzük, a tökéletes ízvilágot a texasi fűszerek
adják. Ropogós sültburgonyával és coleslaw
salátával tálaljuk.

FRIDAYS™ SIGNATURE GLAZED RIBS

5890,Roston sült, omlós, Cajun fûszeres egész oldalas
Fridays™ Signature szósszal, coleslaw salátával és
ropogós hasábburgonyával.

KORONÁZD MEG KIVÁLASZTOTT RIBSED!
Kérd ropogós, sült bacon kockákkal beborítva: +790 Ft
vagy,
ropogós lyoni hagymával beborítva: +590 Ft

TEXAS SPICED RIBS

CHICKEN FINGERS
3390,Kívül ropogós és aranybarna, belül omlós és szaftos
rántott csirkemell rudacskák. Hasábburgonyával,
coleslaw salátával és a mártogatáshoz mézesmustáros szósszal tálaljuk.
CAJUN ANGELS

3990,Baconbe tekert Cajun fűszeres ráknyársak chef
zöldségkörettel, spanyol rizzsel és kreol mustár
mártogatóssal.

Jelmagyarázat:
CHICKEN FINGERS

SIZZLING CHICKEN
AND SHRIMP

SIZZLING CHICKEN AND SHRIMP

4390,Forró vastálon sistergő, fokhagymás pácban
érlelt csirkemell, paradicsomos -bazsalikomos
szószos tigrisrákokkal, Colby és Monterey Jack
sajttal, hagyma- és paprikaágyon, cheddar sajtos
burgonyapürével tálalva.

FISH & CHIPS

3390,-

Frissen panírozott, aranybarnára sütött halfilé,
Fridays™ hasábburgonyával és házi készítésű
tartármártással tálalva.

Kedvelt ételünk

Újdonságok

Ételek leírása nem minden esetben teljeskörű, ételérzékenység esetén kérdezze felszolgálónkat vagy kérje allergén összetevőket bemutató étlapunkat!
Az árak forintban értendőek és tartalmazzák a forgalmi adót. A számla végösszege 13% szervízdíjat tartalmaz!

burgerek

COWBOY TRIPLE
MEAT BURGER

MINDEN HAMBURGERÜNKET TŰZÖN GRILLEZZÜK, MEDIUM WELL-RE ÁTSÜTVE,
HACSAK MÁSKÉPP NEM SZERETNÉ. FRISS ZÖLDSÉGEKKEL, SALÁTÁVAL, VAJAZOTT,
PIRÍTOTT ZSEMLÉBEN, ROPOGÓS HASÁBBURGONYA KÖRETTEL KÍNÁLJUK.

klasszikus burgerek
FRIDAYS™ SIGNATURE BURGER
3890,Egyedülálló Whiskey alapú Fridays™ Signature
szósszal készült hamburger, ropogós baconnel
és Monterey Jack sajttal, pirított zsemlében.

CHEESY BACON CHEESEBURGER
4290,Fenséges hamburger kétféle sajttal - olvasztott
sajt és aranybarna, rántott mozzarella, pirított
zsemlében ropogós baconnel.

BACON CHEESEBURGER
3590,Minden idők egyik kedvenc hamburgere, ropogós
baconnel, olvasztott Colby sajttal.

BBQ BURGER
3590,Eredeti amerikai hamburger olvasztott Colby
sajttal, az utánozhatatlan Fridays™ BBQ szósszal
és ropogós, cajun fűszeres hagymakarikákkal.

CSÍPOSEN SZERETED?
KÉRD HAMBURGEREINKET EXTRA
JALAPENO PAPRIKÁVAL! +390,-

különleges burgerek

FRIDAYS ™
SIGNATURE BURGER

BACON CHEESEBURGER

COWBOY TRIPLE MEAT BURGER
4490,Az új kedvenc egyenesen Amerikából.
Tökéletesen fűszerezett hamburgerhús, lassú tűzön,
Fridays™ BBQ szószban kisütött omlós marhahússal,
cheddar sajttal, krémes tormás szósszal, tetején
megkoronázva ropogós baconnel és lyoni
hagymával. Ropogós hasábburgonyaval, tormás
majonézzel és fűszeres ketchuppal tálaljuk.

ITALIAN STACKHOUSE BURGER
4390,Olaszos hamburger ropogósra sült mozzarella
rudakkal, Provolone sajttal, szeletelt pepperonival,
rukkolával, friss bazsalikommal, Marinara
szósszal meglocsolva és Parmezán ropogóssal
megkoronázva. Marinara szósszal és ropogós
hasábburgonyával tálaljuk.

KÉRD BURGERED
ULTIMATE MÉRETBEN!
Extra hamburgerhús, nagyobb adag fuszeres
hasábburgonya köret és négy ropogós hagymakarika. +1090,-

Jelmagyarázat:
CHEESY BACON
CHEESBURGER

ITALIAN STACKHOUSE
BURGER

Kedvelt ételünk

Újdonságok

Ételek leírása nem minden esetben teljeskörű, ételérzékenység esetén kérdezze felszolgálónkat vagy kérje allergén összetevőket bemutató étlapunkat!
Az árak forintban értendőek és tartalmazzák a forgalmi adót. A számla végösszege 13% szervízdíjat tartalmaz!

saláták
& TÉSZTÁK

MEDITERRANEAN
CHICKEN SALAD

CHICKEN CAESAR SALAD
3290,Caesar salátánk roston sült csirkemellcsíkokkal.
Csirkemell feltét nélkül
2090,-

SOUTHWEST SHRIMP CAESAR SALAD
4290,Grillezett cajun fűszeres tigrisrákok, southwest
szószos caesar salátaágyon, vörösbabbal, ropogós
kukorica tortillával, Monterey Jack sajttal,
paradicsommal és avokádóval, sajtos nacho
chipsel díszítve.

MEDITERRANEAN CHICKEN SALAD
3890,Feta sajtos öntetbe forgatott csirkemellszeletek,
friss salátaágyon uborkával, kaliforniai paprikával,
paradicsommal, kalamata olivabogyóval,
lilahagymával, pepperonival és krémes feta sajttal
gazdagítva.
Csirkemell feltét nélkül
3290,SOUTHWEST SHRIMP
CEASER SALAD

CAJUN-FRIED CHICKEN SALAD
3490,Különleges cajun fűszerezésű rántott
csirkemellfalatok vegyes salátaágyon,
paradicsommal, főtt tojással, Monterey Jack
sajttal. Mézes-mustáros öntettel tálalajuk.

CREAMY BUFFALO
CHICKEN PASTA

SALáta öntetek

• Caesar • Mézes-mustár
• Blue Cheese • Feta Vinaigrette
Extra dresszing 390,-

CAJUN SHRIMP & CHICKEN PASTA
3790,Al dente Fettuccine tészta krémes Alfredo szósszal,
cajun-fűszeres vajban sült szaftos csirkével, rákkal
és piros kaliforniai paprikával, melyet a friss
parmezán koronáz meg. Enyhén csípős ízek.

CREAMY BUFFALO CHICKEN PASTA
3690,Buffalo szószba mártott, ropogós csirkemell
szeletek háromsajtos, krémes tésztán tálalva,
paradicsomkockákkal és zöldhagymával meghintve.

SHRIMP ARRABIATA
4390,Grillezett tigrisrák nyársak fokhagymászöldfűszeres szósszal, fokhagymásparadicsomos fettuccine tésztával,
fekete olívabogyóval, sült paradicsommal
parmezán sajttal meghintve.

CAJUN SHRIMP
AND CHICKEN PASTA

AJÁNLHATUNK ÉTELÉHEZ TÖKÉLETESEN
PÁROSÍTHATÓ FEHÉRBORT?
LISICZA SAUVIGNON BLANC 1290,-/1,5 DL

Jelmagyarázat:
SHRIMP ARRABIATA

Kedvelt ételünk

Csípős

Vegetáriánus

Újdonságok

Ételek leírása nem minden esetben teljeskörű, ételérzékenység esetén kérdezze felszolgálónkat vagy kérje allergén összetevőket bemutató étlapunkat!
Az árak forintban értendőek és tartalmazzák a forgalmi adót. A számla végösszege 13% szervízdíjat tartalmaz!

szendvicsek

CHICKEN FAJITAS

& tex-mex

CHICKEN FAJITAS
4290,Tűzforró vastálon sistergő, pácolt, grillezett
csirkemell és hagyma, zöld és piros paprikaágyon.
Forró tortillával, guacamoléval, tejföllel, pico de
gallo-val, Colby sajttal és spanyol rizzsel tálaljuk.

OUTRAGEOUS BBQ BEEF TACOS
4290,Omlós BBQ szósszal készült marhahúscsíkok
olvasztott sajttal, lyoni hagymával, jégsalátával
southwest tejföllel, meleg búzatortillába töltve.
Ropogós hasábburgonyával tálaljuk.

CHICKEN QUESADILLA
3590,Olvasztott Monterey Jack és Colby sajtok, roston
sült, omlós csirkemell, karamellizált hagyma,
bacon, paradicsom, zöld chili és friss koriander
grillezett búzatortillában. Tejföllel, guacamoléval,
pico de gallo-val és friss salsával tálaljuk.

szendvicsek
CHICKEN FINGER BLT
3390,Frissen panírozott csirkemell rudak meleg
ciabattában, olvasztott Monterey Jack sajttal,
ropogós baconnel, salátával, paradicsommal és
majonézzel. Fűszeres hasábburgonyával tálaljuk.
CHICKEN
QUESADILLA

OUTRAGEOUS BBQ
BEEF TACOS

LAVA CHICKEN
SANDWICH

KÉRJ A TÁRSASÁGNAK EGY MARGARITA-T!
SIGNATURE MARGARITA 1690,-

Jelmagyarázat:
CHICKEN
FINGERS BLT

LAVA CHICKEN SANDWICH
3590,Fűszeres szendvicsünk omlós csirkemellel,
savanyított hagymával, provolone sajttal, gochujang
szósszal, friss korianderrel és sült jalapeno
paprikával. Fűszeres hasábburgonyával tálaljuk.

Kedvelt ételünk

Csípős

Újdonságok

Ételek leírása nem minden esetben teljeskörű, ételérzékenység esetén kérdezze felszolgálónkat vagy kérje allergén összetevőket bemutató étlapunkat!
Az árak forintban értendőek és tartalmazzák a forgalmi adót. A számla végösszege 13% szervízdíjat tartalmaz!

BROWNIE
OBSESSION

desszertek
BROWNIE OBSESSION™

1890,-

Amerikai recept alapján készített csokoládés
desszertkülönlegesség vanília fagylalttal, mogyoróval,
csokoládé- és karamell öntettel.

NEW YORK CHEESECAKE
1790,A klasszikus sajttorta. Krémes és lágyan olvad a szádban.
Kell ennél több egy jó desszerthez?
Friss eperrel és mentával tálalva.
COCONUT MANGO PANNA COTTA
1790,Kókuszos-krémes Panna Cotta lágy rumos fűszerezéssel,
mangó és eper öntettel, kókuszreszelékkel megszórva.
APPLE CARAMEL PIE

1790,-

Forró almás pite friss eperrel, vanília fagylattal,
karamell öntettel és fahéjjal megszórva.

COFFEES & MORE
APPLE
CARAMELL PIE

IRISH COFFEE

1690,-

Jameson®, nádcukor, forró kávé és tejszínhab.

CAFE TOLEDO

1690,Bailey’s, Kahlúa, csokoládé szirup, forró kávé és tejszínhab.

ESPRESSO
DOUBLE ESPRESSO
AMERICAN
CAPPUCCINO
CAFE LATTE
MELANGE
FRIDAYS™ FROZEN CAPPUCCINO
FORRÓ CSOKOLÁDÉ
JEGES KÁVÉ

Jelmagyarázat:

Kedvelt ételünk

490,790,590,590,650,650,990,750,990,-

Újdonságok

Ételek leírása nem minden esetben teljeskörű, ételérzékenység esetén kérdezze felszolgálónkat vagy kérje allergén összetevőket bemutató étlapunkat!
Az árak forintban értendőek és tartalmazzák a forgalmi adót. A számla végösszege 13% szervízdíjat tartalmaz!

THE

FRIDAYS
STORY
MINDEN
KEZDŐDÖTT

1974-ben megalkottuk a töltött
burgonycsónakokat - azóta is a kedvencünk!

2018 BAJNOKA

BEN BECKER
USA

© 2021 TGI FRIDAYS FRANCHISOR, LLC. All rights reserved.
All other trademarks are the property of their respective owners.

1965

-BEN

Az első FRIDAYS étterem 1965-ben nyitotta
meg kapuit a nagyközönség előtt New Yorkban
és hamar a környék egyik legkedveltebb helye lett.
A névválasztás tökéletesen sikerült - legyen bármely nap,
a FRIDAYS™-ban minden nap péntek van!
Ahogy teltek az évek, úgy vált az étterem
az amerikai konyha meghatározó képviselőjévé.
Világhíres burgonyacsónakunk, Fridays™ Signature Grill®
ételeink és utánozhatatlan koktéljainak már több mint
50 éve várják az egyedülálló ízek kedvelőit!
TM

Egészségetekre!

™

