
A L L  D A Y  D I N I N G



W I N e s

Prices are in euro and inclusive of all taxes.

  €  €

WHITE WINES  |  ΛΕΥΚΑ ΚΡΑΣΙΑ    Glass   Bottle

Alkion Xynisteri   5.50          18.00
Ambelida Xynisteri 5.50         20.00 
Tsiakkas sauvignon Blanc  6.00         25.00 
Mantineia Hadjipavlou         23.00
Vivlia Chora Asyrtiko, sauvignon Blanc                32.00
Pinot Grigio IGT Bertani Veneto   24.00
Chablis Chardonnay   44.00
Sancerre Les Baronnes sauvignon Blanc      47.00
Casa Lapostolle sauvignon Blanc    28.00

ROSE WINES  |  ΚΡΑΣΙΑ ΡΟΖΕ

Olympus Cabernet Rose    22.00
Tsiakkas Rodinos Grenache    18.00

RED WINES  |  ΚΟΚΚΙΝΑ ΚΡΑΣΙΑ

Agravani Grenache, Carignan, shiraz, Cabernet sauvignon  6.00      20.00           
Ktima Keo Cabernet sauvignon 7.00 29.00 
Tsiakkas Cabernet sauvignon, Mataro 6.50 18.00
Nemea Hadjipavlou Ayiorgitiko   28.00
Vivlia Chora Cabernet sauvignon   40.00
Chianti Ruffino sangiovese, Canaiolo varieties   33.00
Côtes Du Rhône syrah, Grenache, Mourvedre   30.00
Léo De La Gaffelière Merlot, Cabernet sauvignon   38.00
Casa Lapostolle Merlot   30.00



FRoM The DeLI

Prices are in euro and inclusive of all taxes.

  €

Buffalo Mozzarella 12.00
Served on a bed of rocket leaves with a tomato-basil coulis and olive tapenade. 

Μοτσαρέλλα σε φύλλα ρόκας, πολτό ντομάτας με βασιλικό και πάστα ελιάς.

Marinated Salmon 13.00
Served with Melba toast, sour cream and a crunchy lettuce salad.

Μαριναρισμένος σολομός σερβιρισμένος με τοστ μέλπα, τραγανή σαλάτα από μαρούλι και ξινή κρέμα. 

Prawns Wrapped In Pancetta 12.00
Served with a mustard leaf salad sprinkled with parmesan flakes. 

Γαρίδες τυλιγμένες σε πανσέτα σερβιρισμένες με σαλάτα και φλούδες παρμεζάνας.

Prosciutto Di Parma  13.00
Served with refreshing slices of either melon or orange. (seasonal) 

Προσιούτο σερβιρισμένο με δροσιστικές φέτες πεπόνι ή πορτοκάλι. (εποχιακό)

Mediterranean Dips  6.00
Choice of three of the following local dips served with slices of hot pita bread: 
Fish roe salad. Garlic-cucumber blended yoghurt. Crushed sesame seeds. 
Grilled aubergine salad. Olive tapenade.

Επιλογή τριών από τα ακόλουθα ορεκτικά συνοδευόμενα από ζεστή πίττα: 
Τυροκαφτερή. Ταραμάς. Τζατζίκι. Ταχίνι. Μελιντζανοσαλάτα. Πάστα ελιάς.



sALADs

Prices are in euro and inclusive of all taxes.

  €

Traditional Village Salad  11.00 
Romaine lettuce, tomato, cucumber, green peppers, black olives, onion rings, 
capers and feta cheese, drizzled with olive oil and red wine vinegar. 

Χωριάτικη σαλάτα με μαρούλι, ντομάτα, αγγούρι, πράσινο πιπέρι, μαύρες ελιές, 
κρεμμύδι, κάπαρη και φέτα.

Rocket Salad 12.00
Rocket leaves, parmesan shavings and sun-dried tomatoes drizzled with balsamic vinaigrette.  

Σαλάτα με ρόκα, παρμεζάνα, λιαστές ντομάτες και σάλτσα από Βαλσαμικό. 

Tiger Prawn Salad 14.00 
Sesame-coated tiger prawns served on a bed of crunchy lettuce leaves and tossed 
with orange segments and a honey-citrus dressing.

Σαλάτα με γαρίδες, τραγανό μαρούλι, φέττες πορτοκάλι και σως από εσπεριδοειδή με μέλι.    

Tuna Salad 12.00 
Romaine lettuce, tomato, capers, egg, onion rings and tuna in home-made French dressing.

Σαλάτα με τόνο, μαρούλι, ντομάτα, κάπαρη, αυγό, κρεμμύδι και γαλλική σάλτσα.

Chicken Caesar Salad   14.00
Iceberg lettuce, parmesan flakes, crispy bacon cubes and croutons in home-made Caesar dressing. 

Σαλάτα με κοτόπουλο, μαρούλι iceberg, τραγανιστό μπέικον, παρμεζάνα και κρουτόνια, 
σερβιρισμένη με σπιτική σάλτσα του Καίσαρα.



sANDWIChes | BuRGeRs

Prices are in euro and inclusive of all taxes.

    €

Double Tower Burger 14.00
A tower of two juicy burgers served either plain or with cheese, French fries, coleslaw and gherkins. 

Παραδοσιακό διπλό μπιφτέκι σκέτο ή με τυρί, σερβιρισμένo με τηγανιτές πατάτες, κόλσλοου και ξυδάτα.

Double Chicken Burger 14.00 
A tower of two sizzling chicken burgers served with French fries, coleslaw and gherkins.

Διπλό μπιφτέκι από κοτόπουλο, σερβιρισμένo με τηγανιτές πατάτες, κόλσλοου και ξυδάτα.

Classic Club Sandwich 14.00 
A triple decker sandwich filled with slices of chicken breast, bacon, egg, crispy lettuce, 
tomato and mayonnaise with crisps and coleslaw on the side.

Κλασσικό κλάμπ σάντουιτς με γέμιση από κοτόπουλο, μπέικον, αυγό, τραγανό μαρούλι, 
ντομάτα και μαγιονέζα. Συνοδεύεται με πατατάκια και κόλσλοου.

Mini Baguettes 11.00 
Choose any of the following combinations, served with crisps and a cherry tomato side salad:
Smoked turkey, Scarmoza & avocado  I  Virginia ham, Edam & lettuce hearts  I  Smoked salmon 
and cream cheese.

Επιλέξτε ένα από τους πιο κάτω συνδυασμούς, που σερβίρονται με πατατάκια και ντοματίνια:
Καπνιστή γαλοπούλα, τυρί «scarmoza» και αβοκάντο  I  Βιρτζίνια χάμ, τυρί ένταμ και καρδιές 
μαρουλιού  I  Καπνιστός σολομός με μαλακό τυρί.

Mini Pitta Delights 11.00 
Three mini-pitta pockets stuffed with grilled Halloumi, pork Lountza and slices 
of tomato, served with French fries and tomato salad. 

Μίνι πίττες με γέμιση από χαλούμι σχάρας, λούντζα και  ντομάτα, σερβιρισμένες 
με πατάτες τηγανιτές και σαλάτα.

Grilled Chicken Wrap 12.00 
Tortillas filled with chicken, lettuce, tomato, cucumber and cream cheese, served with crisps. 

Τορτίλα με κοτόπουλο, μαρούλι, ντομάτα, αγγουράκι και μαλακό τυρί μαζί με πατατάκια.



PAsTA  |  PIzzA | oMeLeTTes

Prices are in euro and inclusive of all taxes.

   €

Vegetable Penne 12.00
Drizzled in olive oil with baby courgettes, cherry tomatoes, parmesan flakes and fresh basil. 

Πέννες με κολοκυθάκια, ντοματίνια, φλούδες παρμεζάνα και βασιλικό.

Spaghetti Bolognese or Carbonara 13.00 
Cooked al dente in either a light meat or garlicky-cream sauce with crispy bacon flakes. 

Σπαγγέτι Μπολονέζ ή Καρμπονάρα μαγειρεμένα «al dente» με  κιμά ή  μπέικον, σκόρδο και κρέμα.

Vodka Penne 13.00
In a freshly prepared tomato sauce with a touch of Vodka and cherry tomatoes. 

Πέννες με σάλτσα ντομάτας, ντοματίνια και βότκα. 

Seafood Tagliatelle 14.00
With mussels, baby prawns and squid in a creamy Pernod sauce. 

Ταλιατέλλες με μύδια, γαρίδες και καλαμάρι σε σάλτσα με «Pernod» και κρέμα.

Pizza Margarita 12.00
Πίτσα Μαργαρίτα.

Omelette Corner 12.00 
Get creative and make your own omelette with ingredients of your choosing, served 
with French fries or a garden salad.

Ομελέτα με υλικά της δικής σας επιλογής σερβιρισμένη με πατάτες τηγανιτές και σαλάτα.



FRoM The GRILL

Prices are in euro and inclusive of all taxes.

   €

Pork Chop  19.00
Marinated in barbecue sauce and served with chunky potato wedges and seasonal vegetables. 

Χοιρινή κοτολέτα μαριναρισμένη σε μπάρμπεκιου σως, σερβιρισμένη με πατάτες και λαχανικά.

Lamb Chops  22.00
Marinated in fresh herbs and served with French fries and seasonal vegetables. 

Παϊδάκια αρνίσια μαριναρισμένα σε βότανα, σερβιρισμένα με πατάτες τηγανιτές και λαχανικά.

Fillet Steak  26.00
Served with chunky potato wedges, seasonal vegetables and garlic butter.

Βοδινό φιλέτο σερβιρισμένο με σκορδοβούτυρο, πατάτες και λαχανικά.  

Cypriot Mixed Grill  22.00
Chicken medallion, pork kebab, juicy lamb chops, spicy sausage and halloumi 
served on a platter with a jacket potato, seasonal vegetables and yoghurt.  

Ποικιλία από κυπριακά εδέσματα σχάρας:  κοτόπουλο, χοιρινό σουβλάκι, 
λουκάνικο και χαλούμι μαζί με πατάτα «jacket», λαχανικά και γιαούρτι.   

King Prawns  30.00
Drizzled in olive oil with a squish of lemon and served with rice and seasonal vegetables.

Γαρίδες με ελαιόλαδο αρωματισμένο με βότανα και λεμόνι, σερβιρισμένες με ρύζι και λαχανικά. 

Fish of the Day  Daily Price
Served with boiled potatoes and seasonal vegetables.

Ψάρι ημέρας με πατάτες βραστές και λαχανικά.



heALThY oPTIoNs

Prices are in euro and inclusive of all taxes.

   €

Vegetable Soup  7,00
Χορτόσουπα.

Cobb Salad 14.00 
Grilled chicken breast, avocado, tomato and Anari on a bed of Romaine 
lettuce tossed in a sherry wine vinaigrette.

Σαλάτα με κοτόπουλο, αβοκάντο, ντομάτα, μαρούλι και αναρή με «sherry» βινεκρέτ.

Spicy Tuna Salad 14.00
Served on a crispy green, mango and avocado salad with a coriander vinaigrette.

Φρέσκος τόνος με μπαχαρικά με σαλάτα από μάνγκο, αβοκάντο και βινεκρέτ με κόλιαντρο.

Grilled Chicken 19.00 
Marinated in Mediterranean herbs and served with a tower of Basmati rice 
and seasonal vegetables. 

Κοτόπουλο μαριναρισμένο σε μεσογειακά βότανα με ρύζι και λαχανικά. 

Salmon Steak 23.00
Marinated in a touch of mustard and served with mashed potato 
and steamed vegetables.

Μαριναρισμένος σολομός σε βότανα και μουστάρδα με πατάτα πουρέ και λαχανικά. 



ChILDReN’s CoRNeR

Prices are in euro and inclusive of all taxes.

    €

Ham & Cheese Sandwich  8.00
Served either plain or toasted with French fries.   

Σάντουιτς με Χαμ, τυρί και πατάτες τηγανιτέs.

Spaghetti Napolitana or Bolognese  8.00
Σπαγγέτι Ναπολιταίν ή Μπολονέζ.     

Hot Dog  8.00 
Served in a bun with French fries.     

Λουκάνικο σε φραντζολάκι σερβιρισμένο με πατάτες τηγανιτές. 

Chicken Nuggets  8.00 
Served with French fries.    

Μπουκιές από κοτόπουλο με πατάτες τηγανιτές.

Fish Fingers  8.00
Served with French fries.       

Ψαρομπουκιές με πατάτες τηγανιτές.



DesseRTs

Prices are in euro and inclusive of all taxes.

    €

Apple Tart    7.00
Τάρτα μήλου

Raspberry Cheesecake   7.00
«Cheesecake» με βατόμουρα.

Chocolate Brownie   7.00
Served warm with a scoop of vanilla ice-cream.

Ζεστό μπράουνις σοκολάτας με παγωτό βανίλια.

Vanilla Panna Cotta   7.00
Served in a bergamot sauce with caramelised orange flakes.  

Πανακότα βανίλιας σερβιρισμένη με σιρόπι περγαμόντο και καραμελωμένες φλούδες πορτοκαλιού.

Chocolate Fudge Cake   7.00
Served hot with a scoop of vanilla ice-cream.

Ζεστό γλύκισμα «fudge» με παγωτό βανίλια.

Tiramisu   7.00
Drizzled with caramel sauce.

Τιραμισού με σως καραμέλα.

Exotic Fruit Platter (to share)   14.00
Refreshing slices of exotic fruit. 

Ποικιλία από δροσιστικά εξωτικά φρούτα.

Ice-Creams & Sorbets
Please ask your waiter for the ice-cream menu.

Παρακαλώ ζητείστε από τον σερβιτόρο σας τον κατάλογο για παγωτά.




