Since 1998

menu

Café la Mode
Café la Mode opened in 1998 with the vision to be the first
choice for a unique experience in high quality food and service.
Through the years we managed to offer quality food at value
prices and high standard of service in a friendly environment.
Our priority is to inspire our customers and create an exceptional
lifestyle in a modern and relaxing setup.
Our commitment is to continue improving ourselves,
ensuring very high standards in all aspects of our business.
Our focus on the customer will always ensure a unique
experience for all Café la Mode visitors.

Tο Café la Mode ξεκίνησε την λειτουργία του το 1998 με το
όραμα να είναι η πρώτη επιλογή για μια μοναδική εμπειρία σε
υψηλής ποιότητας φαγητό και υπηρεσίες. Όλα αυτά τα χρόνια,
προσφέρουμε στους πελάτες μας ποιοτικό φαγητό σε καλές τιμές
και υψηλά πρότυπα εξυπηρέτησης σε ένα φιλικό περιβάλλον.
Προτεραιότητα μας είναι να εμπνέουμε καθημερινά τους πελάτες
μας σε ένα μοντέρνο και άνετο περιβάλλον.
Δέσμευση μας η συνεχής βελτίωση και διασφάλιση της
υψηλής ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρουμε στους
πελάτες μας.
Φιλοσοφία μας είναι να διασφαλίζουμε πάντα μια
μοναδική εμπειρία για τους επισκέπτες των Café la Mode.

Join

Café la Mode

loyaltyCard
for more privileges

www.voicilamode.com/cafelamode

CafeLaModeCyprus

CafeLaModeCyprus

Low fat yogurt
and fruit parfait

Poached eggs
Florentine

English breakfast

breakfast & brunch
πρόγευμα

healthy
breakfast
υγιεινό πρωινό

Granola with low fat yogurt and apple compote

layers of apple compote with low fat yogurt, fresh strawberries, oat granola and
pumpkin seeds, golden linseed, sunflower seeds and added fiber, drizzled with honey

€5,50

στρώσεις απο κομπόστα μήλου, γιαούρτι χαμηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά, φρέσκες φράουλες,
γκρανόλα βρώμης με σπόρους κολοκύθας, χρυσούς λιναρόσπορους, ηλιόσπορους και μέλι

Low fat yogurt & fruit parfait

layers of fruits salad, low fat yogurt, muesli, carob syrup in a glass drizzled with honey

€4,90

σαλάτα φρούτων, γιαούρτι με χαμηλα λιπαρά, μούσλι, χαρουπόμελο και μέλι

Low fat yogurt

€4,50

served with honey and walnuts

γιαούρτι χαμηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά με μέλι και καρύδια

100% fresh
vegetable &
fruit juices
φρέσκοι χυμοί φρούτων
και λαχανικών

Fresh fruit salad φρουτοσαλάτα

€4,50

Vitalizing beetroot, carrot, cucumber and ginger

€3,90

Cucumber, parsley, celery, green apple and fresh mint

€3,90

Carrot, green apple and celery

€3,90

100% freshly squeezed juices / 100% φρέσκοι χυμοί

€3,90

αναζωογονητικό παντζάρι, καρότο, αγγουράκι και τζίντζερ

αγγουράκι, μαϊντανός, σέλινο, πράσινο μήλο και φρέσκο δυόσμο
καρότο, πράσινο μήλο και σέλινο

orange, carrot, apple, watermelon (seasonal), melon (seasonal)
πορτοκάλι, καρότο, μήλο, καρπούζι (εποχιακό), πεπόνι (εποχιακό)

omelettes
ομελέτες

A Three egg omelette with your choice of two ingredients of the following:
Ομελέτα με τρία αυγά με επιλογή δύο συστατικών από τα ακόλουθα:

€7,50

Ham, Bacon, Tomato, Mozzarella cheese, Onion, Feta cheese, Mushroom, Green peppers
Ζαµπόν, Μπέικον, Ντοµάτα, Τυρί µοτσαρέλλα, Κρεµµύδι, Τυρί φέτα, Μανιτάρι, Πράσινες Πιπεριές

American
pancakes

+ Smoked salmon Καπνιστός σολομός

€2,00

With honey, walnuts, marinated figs, Greek yogurt and cinnamon

€7,60

With crispy bacon, maple syrup, walnuts and butter

€7,60

With hazelnut praline and roasted hazelnuts and bananas

€7,60

Με μέλι, καρύδια, μαριναρισμένα σύκα, στραγγιστό γιαούρτι και κανέλλα

Με τραγανιστό μπέικον, σιρόπι σφένδαμου, καρύδια και βούτυρο γάλακτος
Με πραλινα φουντουκιού, καβουρδισμένα φουντούκια και μπανάνες

bakery
selection
φρεσκοψημένα είδη

Croissants Κρουασάν

Homemade savouries and cakes

Butter Bουτύρου
Almond Aμυγδάλου
Chocolate Σοκολάτας

€2,90
€3,20
€3,20

Scones Σκόουνς

€2,95

Plain Σκέτα / Raisins Σταφίδες

* Served with butter and raspberry jam
* Σερβίρονται με βούτυρο και μαρμελάδα βατόμουρο

σπιτικά αλμυρά και κέικ

Marble cake Κέικ γεωγραφίας
Olive pie Ελιόπιτα
Cheese pie Τυρόπιτα
Zucchini and cheddar cheese pie

αλμυρό κέικ με κολοκυθάκι και τυρί τσέταρ

Vegetarian Κατάλληλο για Χορτοφάγους

Prices include V.A.T and service charge Οι τιμές περιλαμβάνουν το Φ.Π.Α και δικαίωμα υπηρεσίας
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€4,50
€4,50
€4,50
€4,50

breakfast &
brunch
πρόγευμα

English breakfast

fried eggs, toasted bread, pork sausages, crispy bacon, mushrooms, baked beans
and grilled tomato

€9,90

Τηγανητά αυγά, φρυγανιές, λουκάνικα, μπέικον, μανιτάρια, φασόλια και ντομάτες στη σχάρα

with filter coffee or tea / με καφέ φίλτρου ή τσάι
The Cypriot

fried eggs on toasted village bread, traditional pork sausages, grilled lountza,
grilled halloumi cheese, sliced potatoes, black olives, tomato and cucumber

€9,90

Τηγανητά αυγά πάνω σε χωριάτικο φρυγανισμένο ψωμί, κυπριακά λουκάνικα, λούντζα και
χαλούμι σχάρας, πατάτες, μαύρες ελιές, ντομάτα και αγγουράκι.

with filter coffee or tea / με καφέ φίλτρου ή τσάι
Scrambled eggs on toasted bread

with fresh mint topped with cherry tomato and cream cheese

€7,50

Αυγά σκράμπολ με φρέσκο δυόσμο και ντομάτα πάνω σε φρυγανισμένο ψωμί με κρεμώδες τυρί

Scrambled eggs Royal with smoked salmon

€9,50

Two fried eggs on toasted bread

€6,90

Αυγά σκράμπολ με καπνιστό σολομό

served, with cream cheese

Δύο τηγανιτά αυγά πάνω σε φρυγανισμένο ψωμί με κρεμώδες τυρί

Poached eggs Benedict on toasted bread

with smoked pork ham and light hollandaise sauce

€8,50

Αυγά ποσέ με καπνιστό μπέικον και ελαφριά σάλτσα ολλανδέζ

Poached eggs Royal on toasted bread

with smoked salmon and light hollandaise sauce

€10,50

Αυγά ποσέ με καπνιστό σολομό και ελαφριά σάλτσα ολλανδέζ

Poached eggs Florentine on toasted bread

with sauté baby spinach and light hollandaise sauce

€8.50

Αυγά ποσέ με σπανάκι σωτέ και ελαφριά σάλτσα ολλανδέζ

Pitta pocket

with grilled halloumi, lountza, tomato, rocket and french fries

€8,50

Πίτα με χαλλούμι και λούντζα στη σχάρα, ντομάτα, ρόκα και τηγανιτές πατάτες

Ham and cheese toast

€4,50

Ham and cheese baked French croissant

€5,50

τόστ με ζαμπόν και τυρί

Κρουασάν γεμισμένο με τυρί και ζαμπόν

Poached eggs
Benedict on toasted bread

Feta in Filo Pastry

Octopus with fava bean pure

Starters

Ορεκτικά

Feta in Filo Pastry

drizzled with honey, marinated figs in orange honey sauce and toasted sesame seeds

€7,00

Ψητή φέτα τυλιγμένη σε φύλο κρούστας με καβουρδισμένο σουσάμι, μαριναρισμένα σύκα
σε χυμό πορτοκαλιού και μέλι

Octopus with fava peas pure

Grilled marinated octopus in virgin olive oil and fresh herbs served with fava peas pure,
caramelized onions and slow cooked cherry tomatoes

€12,50

Οχταπόδι στη σχάρα μαριναρισμένο σε παρθένο ελαιόλαδο και φρέσκα βότανα συνοδευμένο
με πουρέ φάβας, καραμελωμένα κρεμμύδια και ψητές ντοματούλες

Aubergine Mille- feuille
with Pecorino Romano cheese mousse and mozzarella melt

€8,50

Tasty layers of sauté aubergine topped with Pecorino Romano cheese mousse and a
trilogy of tomato confit served with melted mozzarella and drizzled with pesto sauce
Γευστικές στρώσεις μελιτζάνας, αφράτο μίγμα τυριού Pecorino Romano και σάλτσα από
τριλογία ντομάτας, σερβιρισμένο με λιωμένη μοτσαρέλα και σάλτσα βασιλικού

Νachos with melted cheese, mexican salsa, sour cream and guacamole

€6,50

Italian bruschetta with tomato, garlic, oregano, basil, pesto and olive oil

€4,50

Oven baked garlic bread with melted mozzarella cheese

€4,50

Mini spring rolls

€4,50

Quattro formaggi

€8,90

Νάτσος με λιωμένο τυρί, Μεξικάνικη σάλτσα, ξινή κρέμα και γουακαμόλε

Ιταλική μπρουσκέτα με ψιλοκομμένη ντομάτα, σκόρδο, ρίγανη, βασιλικό και ελαιόλαδο
Σκορδόψωμο ψημένο στο φούρνο με λιωμένο τυρί μοτσαρελα
Μικρά σπρίνγκ ρόλς

savoury
crepes
αλμυρές κρέπες

halloumi, feta, edam and mozzarella chesse with light béchamel sauce
χαλλούμι, φέτα, τυρί ένταμ και τυρί μοτσαρέλλα σε ελαφριά σάλτσα μπεσαμέλ

Chicken Supreme

mushrooms sauté with onions, mozzarella cheese and béchamel sauce

€8,90

Κοτόπουλο με μανιτάρια σωταρισμένα με κρεμμύδια, τυρί μοτσαρέλλα και κρέμα μπεσαμέλ

soups
σούπες

Leek and potato soup with fresh cream

€5,90

Σούπα με πράσα και πατάτες και φρέσκα κρέμα

Vegetable soup

with herb croutons

€5,50

Σούπα λαχανικών με αρωματικά κρουτόνια

Cream of chicken and mushroom soup
Κρεμώδης σούπα με κοτόπουλο και μανιτάρια
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€6,50

Platters

ποικιλίες

Mixed grilled platter for 2

2 pork fillets, 2 mini pork burgers with melted mozzarella, 2 mini pork burgers with
crispy bacon, 2 marinated chicken sticks, 2 chicken kebab, 4 chicken wings, potato wedges,
Greek pita, coleslaw and BBQ sauce

€19,90

2 χοιρινά φιλετάκια, 2 μικρά μπιφτέκια με λιωμένο τυρί μοτσαρέλλας, 2 μικρά μπιφτέκια με μπέικον,
2 ξυλάκια μαριναρισμένο κοτόπουλο, 2 ξυλάκια κοτόπουλο σουβλάκι, 4 φτερουγες κοτόπουλου,
πικάντικες πατάτες, Ελληνική πίτα, κόλσλοου και σάλτσα μπάρμπεκιου

Cheese Platter V

€19,90

Selection of cheeses, marinated figs, dry apricots, walnuts, white and brown
baguette and melted parmesan breadsticks
Ποικιλία τυριών με μαριναρισμένα σύκα, παστά χρυσόμηλα, καρύδια, λευκή και
μαύρη μπαγκέτα και λωρίδες ψωμιού με λιωμένη παρμεζάνα

Sandwich platter canapé

20 sandwiches with smoked salmon, grilled halloumi, cheese wrap, ham wrap, grilled
vegetables on baguette

€14,50

20 σάντουιτς, με καπνιστό σολομό και κρεμώδες τυρί, χαλούμι στη σχάρα, τορτίγια με τυρί,
τορτίγια με ζαμπόν και λαχανικά στη σχάρα σε μπαγκέτα

Fruit platter with seasonal fruits

€8,50

Πιατέλα με εποχιακά φρούτα

Cheese Platter

Wraps and
Sandwiches
σάντουιτς

Chicken fajitas

tender chicken strips sauté, onions, peppers and Mexican salsa, wrapped in a tortilla with
guacamole and sour cream. Served with potato wedges

€11,90

Τρυφερές λωρίδες από κοτόπουλο σωταρισμένες με κρεμμύδια, πιπεριές και Μεξικάνικη σάλτσα
τυλιγμένο σε τορτίγια με γκουακαμόλε και ξινή κρέμα. Σερβίρεται με πικάντικες πατάτες

Prawn fajitas

prawns sauté with onions, peppers and Mexican salsa, wrapped in tortilla with guacamole
and sour cream. Served with potato wedges

€12,90

Γαρίδες σωταρισμένες με πιπεριές, κρεμμύδια και Μεξικάνικη σάλτσα, τυλιγμένες σε τορτίγια με
γκουακαμόλε και ξινή κρέμα. Σερβίρεται με πικάντικες πατάτες

Chicken wrap

marinated grilled chicken breast wrapped in Mexican tortilla with guacamole, cheese and
fresh pepper. Served with French fries and coleslaw

€9,90

Μαριναρισμένο κοτόπουλο στήθος στη σχάρα σε Μεξικάνικη τορτίγια με γκουακαμόλε, τυρί και
φρέσκες πιπεριές. Σερβίρεται με τηγανιτές πατάτες και κόλσλοου

The Italian

Grilled chicken, melted mozzarella, Italian tomato sauce, basil pesto in ciabatta bread.
Served with French fries and coleslaw

€10,90

Κοτόπουλο σχάρας, μοτσαρέλλα, Ιταλική σάλτσα ντομάτας, σάλτσα από βασιλικό σε ψωμί τσιαπάτα.
Σερβίρεται με τηγανιτές πατάτες και κόλσλοου

Club sandwich

with chicken fillet, melted edam cheese, bacon, boiled egg, tomato and mayonnaise.
Served with French fries and coleslaw

€10,50

με κοτόπουλο φιλέτο, λιωμένο τυρί ένταμ, μπέικον, βραστό αυγό, ντομάτα και μαγιονέζα.
Σερβίρεται με τηγανιτές πατάτες και κόλσλοου

Grilled Lountza and Halloumi wrap

With roasted red peppers, fresh rocket leaves and green herbs pesto vinaigrette with garlic.
Served with French fries and tzantziki dip in a grilled tortilla bread

€9,90

Με λούντζα και χαλούμι στη σχάρα, ψητές κόκκινες πιπεριές, ρόκα, πέστο από πράσινα βότανα
και σκόρδο. Σερβίρεται με τηγανιτές πατάτες και τζατζίκι σε τορτίγια σχάρας

Grilled vegetable wrap

A grilled tortilla bread filled with grilled eggplant, zucchini, bell peppers and sweet potato,
rocket leaves on a homemade humus pure drizzled with herbed infused olive oil.
Served with side salad
Τορτίγια στη σχάρα αρωματισμένη με ελαιόλαδο και βότανα με μελιτζάνα, κολοκυθάκι, πιπεριές,
γλυκοπατάτα και ρόκα σερβιρισμένο με σπιτικούς χούμους. Σερβίρεται με συνοδευτική σαλάτα

Vegetarian Κατάλληλο για Χορτοφάγους

Prices include V.A.T and service charge Οι τιμές περιλαμβάνουν το Φ.Π.Α και δικαίωμα υπηρεσίας
FOOD ALLERGY NOTICE: please ask a member of staff for our allergenic ingredients manual
ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ: παρακαλώ ζητήστε από ένα μέλος του προσωπικού μας το βιβλιάριο των αλλεργιογόνων

€9,50

Goat cheese salad

Salads

σαλάτες

Quinoa salad

crispy mix salad with quinoa, marinated figs in orange honey sauce, green apple slices,
toasted pumpkin seeds, with Italian dressing

€11,90

Ανάμειχτη σαλάτα με κινόα, μαριναρισμένα σύκα σε χυμό πορτοκαλιού και μέλι, πράσινο μήλο σε
φέτες, καβουρδισμένοι σπόροι κολοκύθας με Ιταλική σάλτσα

Goat cheese salad

with mixed greens, goat cheese coated in toasted sesame seeds, dried marinated apricots,
hazelnuts and balsamic glaze

€12,90

Πράσινη σαλάτα με κατσικίσιο τυρί επικαλυμμένο με καβουρδισμένο σουσάμι, παστά μαριναρισμένα
βερίκοκα, φουντούκια και βαλσάμικο γλάσο

Superfood salad

Salad with fresh spinach leaves, grilled sweet potato, beetroot, cucumber and carrot strings,
orange segments, green leaves, green apples, almond flakes, toasted pumpkin seeds
and Italian dressing

€9,90

Σαλάτα με σπανάκι, γλυκοπατάτα σχάρας, παντζάρια, λωρίδες καρότου και αγγουριού,
πορτοκάλι, πράσινα λαχανικά, πράσινα μήλα, νιφάδες αμυγδάλων, καβουρδισμένοι σπόροι
κολοκύθας και Ιταλική σάλτσα.

Chicken Caesar salad

marinated grilled chicken breast with handpicked lettuce and iceberg, cherry tomatoes,
parmesan shavings, croutons and our homemade dressing

€11,90

Σαλάτα του Καίσαρα με φιλέτο κοτόπουλο σχάρας, διαλεγμένα φύλλα από ποικιλία μαρουλιών
γαρνιρισμένα με ντοματίνια, νιφάδες παρμεζάνας και αρωματισμένα κρουτόνια με τη δική μας σάλτσα

Chicken salad

Marinated grilled chicken breast in a tortilla basket with a rich yogurt and mint dressing,
handpicked lettuce and iceberg, cherry tomatoes, cucumber, green peppers and capers

€11,90

Σαλάτα με μαριναρισμένο στήθος κοτόπουλο στη σχάρα, διαλεγμένα φύλλα από ποικιλία
μαρουλιών, ντοματίνια, αγγουράκι, πράσινες πιπεριές, κάππαρι σε φωλιά τορτίγιας με μια πλούσια
σάλτσα από γιαούρτι και δυόσμο

Lavender and seaweed crusted salmon steak salad

on a bed of mixed greens with oriental dressing and cream cheese. Garnished with roasted
pumpkin seeds, cucumber and carrot strings

€16,50

Φιλέτο σολομού με κρούστα από λεβάντα και φύκια στο φούρνο πάνω σε σαλάτα από πράσινα
λαχανικά με ασιατική σάλτσα και κρεμώδες τυρί. Γαρνίρεται με ψημένους σπόρους κολοκύθας και
λωρίδες καρότου και αγγουριού

Greek salad

with freshly sliced tomatoes, cucumber, peppers, onion, capers, black olives and
feta cheese with oregano
Ελληνική σαλάτα με φρεσκοκομμένες φέτες από ντομάτες, αγγούρι, πιπεριές, κρεμμύδι, κάπαρη,
μαύρες ελιές, τυρί φέτα με ρίγανη
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€8,90

Mozzarella Angus
beef burger

Burgers

Μπιφτέκια

homemade
burgers
σπιτικά μπιφτέκια

Pork burger 200gr

served with coleslaw and French fries

€9,90

μπιφτέκι χοιρινό σερβιρισμένο με πατάτες τηγανιτές και κόλσλοου

Chicken burger 200gr

served with coleslaw and French fries

€10,50

μπιφτέκι κοτόπουλο σερβιρισμένο με πατάτες τηγανιτές και κόλσλοου

Greek burger 200gr

pork burger topped with feta cheese, black olives, diced tomato, oregano, tzatziki
served in Greek pita bread and French fries

€11,50

μπιφτέκι χοιρινό με τυρί φέτα, μαύρες ελιές, ψιλοκομμένη ντομάτα, ρίγανη, τζατζίκι,
σερβιρισμένο σε ελληνική πίτα και πατάτες τηγανιτές

The Chef’s favourite 200gr

pork burger topped with melted Edam cheese, grilled bacon, fried egg, coleslaw
and French fries

€11,90

το αγαπημένο χοιρινό μπιφτέκι του Chef με λιωμένο τυρί ένταμ, μπέικον στη σχάρα,
τηγανητό αυγό, με πατάτες τηγανιτές και κόλσλοου

Falafel burger 200gr

fragrant vegetarian falafel burger served with humus sauce, caramelized onions,
freshly cut tomato and greens. Served with side salad humus dip and vegetable sticks

€9,90

χορτοφαγικό μπιφτέκι φαλάφελ με καραμελωμένα κρεμμύδια, ντομάτα και χούμους.
Σερβίρεται με συνοδευτική σαλάτα, χούμους και λαχανικά

Certified
Angus beef
πιστοποιημένο
βοδινό Angus

Angus beef burger 285gr

served with potato wedges and coleslaw

€13,90

μπιφτέκι βοδινό Angus σερβιρισμένο με πικάντικες πατάτες και κόλσλοου

Mozzarella Angus beef burger 285gr

served with melted mozzarella, tomato confit, basil pesto, potato wedges and coleslaw

€14,90

μπιφτέκι Angus σερβιρισμένο με λιωμένο τυρί μοτσαρέλλας, ντομάτες confit, σάλτσα βασιλικού,
πικάντικες πατάτες και κόλσλοου

Wild mushroom sauce Angus beef burger 285gr

served in a rich wild mushroom sauce, potato wedges and coleslaw

€14,90

μπιφτέκι Angus σερβιρισμένο με κρεμώδες σάλτσα από άγρια μανιτάρια, πικάντικες πατάτες και κόλσλου

The cow-boy Angus beef burger 285gr

glazed with BBQ sauce, homemade onion rings, potato wedges and coleslaw
μπιφτέκι Angus σερβιρισμένο με σάλτσα μπάρμπεκιου, σπιτικά δαχτυλίδια κρεμμυδιών, πικάντικες
πατάτες και κόλσλοου

Cooked to order / Ψημένο αναλόγως προτίμησης

build your
own burger
φτιάξε το δικό
σου μπιφτέκι

Coleslaw Kόλσλοου €0.50
Mozarella cheese Τυρί μοτσαρέλλα €1,00
Crispy bacon Τραγανό μπέικον €1,00
Caramelized onions Καραμελωμένα κρεμμύδια €0,75
Onion rings Δαχτυλίδια κρεμμυδιών €0,75
Fried egg Τηγανητό αυγό €0,75
Vegetarian Κατάλληλο για Χορτοφάγους

Prices include V.A.T and service charge Οι τιμές περιλαμβάνουν το Φ.Π.Α και δικαίωμα υπηρεσίας
* ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ / FOOD ALLERGY NOTICE: please ask a member of staff for our allergenic ingredients manual

€14,90

Sea food and salmon orzo with saffron

Pasta

ζυμαρικά

Chef

recommends
ο Chef προτείνει

Linguini a la greque

Prawns flamed with ouzo in a lobster bisque sauce with a touch of fresh cream and garlic

€13,90

Γαρίδες αναμμένες με ούζο σε σάλτσα από αστακό, φρέσκα κρέμα και σκόρδο

Sea food and salmon orzo with saffron

orzo with chunks of salmon, mussels, and shrimps in a saffron and ouzo sauce

€16,90

κριθαρότο με σολομό, μύδια, γαρίδες σε σάλτσα από σαφράν και ουζο

Tuscan Linguini

linguini with chicken, sun dried tomatoes and mushrooms in a creamy white wine sauce

€12,90

λινκουίνι με κοτόπουλο, λιαστές ντομάτες και μανιτάρια σε κρεμώδες σάλτσα με
άσπρο κρασί

Tagliatelle Alfredo

classic Alfredo sauce with chicken stripes and fresh spinach leaves

€12,90

κλασσική σάλτσα Alfredo με λωρίδες από κοτόπουλο και φρέσκα φύλλα από σπανάκι

Penne with grilled vegetables and sesame coated feta cheese

Penne with grilled vegetables, oregano and garlic flavoured tomato sauce, served with
sesame coated feta cheese

€12,90

Πέννες με λαχανικά σχάρας και σάλτσα ντομάτας, αρωματισμένη με σκόρδο και ρίγανη, με τυρί
φέτα σε κρούστα από σουσάμι

old time
classics

Napolitaine

Penne in a rich tomato sauce with basil

€8,50

Πέννες με πλούσια σάλτσα ντομάτας με βασιλικό

Bolognaise

Spaghetti in a pork mincemeat ragout with tomato sauce

€9,50

Σπαγγέτι με κιμά με σάλτσα ντομάτας

Carbonara

Spaghetti with bacon, mushrooms and fresh cream
Σπαγγέτι με μπέικον, μανιτάρια και φρέσκα κρέμα

Choose from: Spaghetti, Penne, Tagliatelles or Linguini
Επιλογή από: Σπαγγέτι, Πέννες, Ταλιατέλλες ή Λινγκουίνι

Vegetarian Κατάλληλο για Χορτοφάγους

Prices include V.A.T and service charge Οι τιμές περιλαμβάνουν το Φ.Π.Α και δικαίωμα υπηρεσίας
FOOD ALLERGY NOTICE: please ask a member of staff for our allergenic ingredients manual
ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ: παρακαλώ ζητήστε από ένα μέλος του προσωπικού μας το βιβλιάριο των αλλεργιογόνων

€9,50

main dishes

κυρίως πιάτα

chicken
κοτόπουλο

Chicken kebab marinated in yogurt and herbs

Over Greek pita bread. Served with tzatziki dip, salad and sliced fried potatoes

€12,90

Μαριναρισμένο κοτόπουλο με γιαούρτι και βότανα πάνω σε ελληνική πίτα.
Σερβίρεται με τζατζίκι, σαλάτα και φέτες τηγανιτής πατάτας

Grilled chicken fillet

marinated in extra virgin olive oil and herbs. Served with tzatziki, sauté vegetables and
basmati rice with baby spinach

€12,50

Mαριναρισμένο φιλέτο κοτόπουλο σε παρθένο ελαιόλαδο και βότανα.
Σερβίρεται με τζατζίκι, σωταρισμένα λαχανικά και ρύζι μπασμάτι με φρέσκο σπανάκι

Chicken Tikka Masala

Chicken fillet strips in a creamy tikka masala sauce. Served with basmati rice flavoured with
mango, coconut and fresh coriander in a crispy papadum

€14,50

Κομμάτια από κοτόπουλο φιλέτο σε κρεμμώδες σάλτσα τίκα μασάλα. Σερβίρεται με ρύζι μπασμάτι
αρωματισμένο με μάνγκο, καρύδα και φρέσκο κολίανδρο σε τραγανό παπαντομ

Chicken la Mode

Chicken fillet strips sauté with mushrooms, fresh cream, basil and Roquefort cheese.
Served with sauté vegetables and basmati rice

€13,50

Κομμάτια από κοτόπουλο φιλέτο σωταρισμένα με μανιτάρια, φρέσκια κρέμα, βασιλικό και τυρί
ροκφόρ. Σερβίρεται με σωταρισμένα λαχανικά και ρύζι μπασμάτι

Chicken Milanese

Parmesan crusted chicken fillet served with tagliatelle napolitane and green salad
Κοτόπουλο φιλέτο με κρούστα παρμεζάνας. Σερβίρεται με ταλιατέλλες, σάλτσα ντομάτας και
πράσινη σαλάτα

Spicy Καυτερό

Prices include V.A.T and service charge Οι τιμές περιλαμβάνουν το Φ.Π.Α και δικαίωμα υπηρεσίας
FOOD ALLERGY NOTICE: please ask a member of staff for our allergenic ingredients manual
ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ: παρακαλώ ζητήστε από ένα μέλος του προσωπικού μας το βιβλιάριο των αλλεργιογόνων

€13,50

Chicken Milanese

main dishes

κυρίως πιάτα

pork &
lamb
χοιρινό και αρνί

Two grilled boneless pork chops

served with salad and French fries

€12,90

Δύο χοιρινές μπριζόλες χωρίς κόκκαλο στη σχάρα. Σερβίρεται με σαλάτα και τηγανιτές πατάτες

Pork fillets in wild mushroom sauce

Served with crispy baby potatoes coated in fresh herbs and sauté vegetables

€13,90

Χοιρινά φιλετάκια με σάλτσα αγρίων μανιταριών.
Σερβίρεται με τραγανές μικρές πατατούλες με φρέσκα βότανα και σωταρισμένα λαχανικά

Pork fillets in honey and wholegrain mustard sauce

Served with crispy baby potatoes coated in fresh herbs and sauté vegetables

€13,90

Χοιρινά φιλετάκια με σάλτσα από μέλι και πολύσπορη μουστάρδα.
Σερβίρεται με τραγανές μικρές πατατούλες με φρέσκα βότανα και σωταρισμένα λαχανικά

Mixed grilled platter for 2

2 pork fillets, 2 mini pork burgers with melted mozzarella, 2 mini pork burgers
with crispy bacon, 2 marinated chicken sticks, 2 chicken kebab,
4 chicken wings, potato wedges, Greek pita, coleslaw and BBQ sauce

€19,90

2 χοιρινά φιλετάκια, 2 μικρά μπιφτέκια χοιρινό με λιωμένο τυρί μοτσαρέλλας, 2 μικρά μπιφτέκια με
μπέικον, 2 ξυλάκια μαριναρισμένο κοτόπουλο, 2 ξυλάκια κοτόπουλο σουβλάκι, 4 φτερούγες
κοτόπουλου, Ελληνική πίτα, πικάντικες πατάτες, κόλσλοου και σάλτσα μπάρμπεκιου

Lamb shank

Slow cooked lamb shank infused with fresh herbs and red wine. Served with crispy baby
potatoes coated in fresh herbs and sauté vegetables
Σιγοψημένο αρνίσιο κότσι μαριναρισμένο με βότανα και κόκκινο κρασί.
Σερβίρεται με τραγανές μικρές πατατούλες με φρέσκα βότανα και σωταρισμένα λαχανικά

Prices include V.A.T and service charge Οι τιμές περιλαμβάνουν το Φ.Π.Α και δικαίωμα υπηρεσίας
FOOD ALLERGY NOTICE: please ask a member of staff for our allergenic ingredients manual
ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ: παρακαλώ ζητήστε από ένα μέλος του προσωπικού μας το βιβλιάριο των αλλεργιογόνων

€19,90

Lamb shank

fish &
seafood
ψάρι και θαλασσινά

Sauté Seabass fillet

in olive oil served with seasonal vegetables, silky potato pure and lemon and thyme sauce

€16,90

Φιλέτο λαβράκι σωταρισμένο σε ελαιόλαδο στο τηγάνι, σερβιρισμένο με εποχιακά λαχανικά,
ανάλαφρο πουρέ πατάτας και σάλτσα από λεμόνι και θυμάρι

Grilled Salmon Steak €

served with sauté vegetables and basmati rice with baby spinach

€16,90

Φιλέτο σολομού στη σχάρα με σωταρισμένα λαχανικά και ρύζι μπασμάτι με φρέσκο σπανάκι

Lavender and seaweed crusted salmon steak€

served with sauté vegetables and basmati rice with baby spinach

€16,90

Φιλέτο σολομού με κρούστα από λεβάντα και φύκια. Σερβίρεται με σωταρισμένα λαχανικά και
ρύζι μπασμάτι με φρέσκο σπανάκι

Teriyaki glazed salmon steak €

Served with oriental sauté vegetables and basmati rice flavoured with mango, coconut and
fresh coriander

€16, 90

Φιλέτο σολομού με σάλτσα τεριάκι. Σερβίρεται με ρύζι μπασμάτι αρωματισμένο με μάνγκο, καρύδα
και κολίανδρο και ασιατικά λαχανικά

Grilled tiger prawns €

Marinated with fresh herbs. Served with sauté vegetables and basmati rice with baby spinach

€16,90

Tiger γαρίδες στη σχάρα μαριναρισμένες με φρέσκα βότανα. Σερβίρονται με σωταρισμένα
λαχανικά και ρύζι μπασμάτι με φρέσκο σπανάκι

Cod fillet 220gr€

Crispy baked cod fillet with French Fries, salad and tartar sauce
Τραγανιστό φιλέτο μπακαλιάρου στο φούρνο με τηγανιτές πατάτες, σαλάτα και σάλτσα ταρτάρ

Teriyaki glazed salmon steak

€12,90

kids menu

παιδικό μενού

Homemade chicken nuggets 120gr

€5,90

Served with French fries

κοτομπουκιές δικής μας παρασκευής σερβιρισμένες με τηγανιτές πατάτες

Homemade pork burger 100gr

€5,90

served with French fries

χοιρινό μπιφτέκι δικής μας παρασκευής σερβιρισμένο με τηγανιτές πατάτες

Spaghetti or Penne

with your choice of napolitaine, bolognaise or carbonara sauce

€4,90

σπαγγέτι ή πέννες με επιλογή σάλτσας από σάλτσα ντομάτας με
βασιλικό ή χοιρινό κιμά με σάλτσα ντομάτας ή μπέικον, μανιτάρια,
φρέσκα κρέμα και τυρί παρμεζάνας

Ham and cheese toasted sandwich

€4,90

served with French fries

τοστ με ζαμπόν και τυρί με τηγανητές πατάτες

Classic Pizza

€5,90

with ham, mozarella cheese and tomato sauce
με ζαμπόν, τυρί μοτσαρέλλα και σάλτσα ντομάτας

side dishes

συνοδευτικά

French Fries Τηγανιτές πατάτες
Potato wedges Πικάντικες πατάτες
Sliced potatoes Πατάτες σε φέτες
Jacket potato Ψητή πατάτα
Mashed Potato Πουρέ πατάτας
Sauté vegetable Σωταρισμένα λαχανικά
Steamed vegetables Λαχανικά ατμού
Basmati rice Ρύζι μπασμάτι
Side salad Συνοδευτική σαλάτα
Coleslaw Κόλσλου
Onion rings Δακτυλίδια κρεμμυδιών
Caramelized onions Καραμελωμένα κρεμμύδια
Tzantziki Τζατζίκι
Yogurt Γιαούρτι
Hummus Χούμους

€2,20
€2,30
€2,30
€2,30
€2,30
€2,30
€2,30
€2,00
€2,50
€2,30
€2,30
€2,30
€2,30
€2,30
€2,30

Prices include V.A.T and service charge Οι τιμές περιλαμβάνουν το Φ.Π.Α και δικαίωμα υπηρεσίας
FOOD ALLERGY NOTICE: please ask a member of staff for our allergenic ingredients manual
ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ: παρακαλώ ζητήστε από ένα μέλος του προσωπικού μας το βιβλιάριο των αλλεργιογόνων

Drinks
water
νερό

soft drinks &
refreshments
αναψυκτικά

beer
selection

μπύρες

hot coffees
ζεστοί καφέδες

Local water large 1ltr εγχώριο νερό μεγάλο 1ltr

€2,90

Local water small 0,5ltr εγχώριο νερό μικρό 0,5ltr

€1,60

Perrier sparkling water 330ml αεριούχο νερό 330ml

€3,70

Soft drinks 330ml αναψυκτικά 330ml €

€3,20

Iced tea 330ml παγωμένο τσάι 330ml €

€3,20

Peach Ροδάκινο, Lemon Λεμόνι

Carlsberg 33cl €

€3,70

Non Alcoholic Carlsberg Beer €

€3,50

Keo 33cl

€3,70

Stella Artois 33cl / Corona 33cl €

€4,50

Heineken 33cl

€4,25

Espresso Εσπρέσο €

€2,90

Double espresso Διπλός εσπρέσο €

€3,50

Cappuccino Καπουτσίνο €

€3,70

Café latte Καφές με γάλα €

€3,70

Americano Διπλή δόση εσπρέσο με ζεστό νερό

€3,80

Organic filter coffee M&S €Βιολογικός καφές φίλτρου M&S

€3,80

Organic decaffeinated filter coffee M&S €

€3,80

Instant coffee Στιγμιαίος καφές €

€3,50

Decaffeinated instant coffee Στιγμιαίος καφές χωρίς καφεΐνη

€3,50

Cyprus coffee Κυπριακός καφές €

€2,30

Double Cyprus coffee Διπλός Κυπριακός καφές €

€2,90

Frappe Φραπέ

€3,50

Freddo espresso Παγωμένο εσπρέσο

€3,70

Freddo cappuccino Παγωμένο καπουτσίνο με αφρόγαλα

€3,90

Iced latte € Κρύο εσπρέσο με διπλή δόση γάλα

€3,90

Organic tea M&S Βιολογικό τσάι M&S

€3,50

Βιολογικός καφές φίλτρου χωρίς καφεΐνη M&S

cold coffees
κρύοι καφέδες

tea

τσάι

English, Earl Grey, Green Tea, Jasmine, Chamomile,
Peppermint, Lemon and Ginger, Strawberry & Raspberry
Αγγλικό, Περγαμόντο, Πράσινο Τσάι, Γιασεμί, Χαμομήλι,
Δυόσμος, Λεμόνι & Πιπερόριζα, Φράουλα & Βατόμουρο

Prices include V.A.T and service charge Οι τιμές περιλαμβάνουν το Φ.Π.Α και δικαίωμα υπηρεσίας

Wines
White Wines

Rose Wines

Pinot Grigio

€15,90

Burra Brook Rose

€15,90

Gold label Chardonnay

€15,90

Kyperoundas Rose

€20,50

Gold label Sauvignon Blanc

€15,90

Petritis

€19,50

Moschofilero

€22,50

Winery: Marks & Spencer Variety: Pinot Grigio
Winery: Marks & Spencer Variety: Chardonnay
Winery: Marks & Spencer Variety: Sauvignon Blanc
Winery: Kyperounda Variety: Xynisteri
Winery: Boutari Variety: Moschofilero

Paranga

Winery: Kir-Yiannis Varieties: Roditis, Malagousia

Winery: Marks & Spencer Varieties: Shiraz, Grenache €
Winery: Kyperounda Varieties: Grenache, Shiraz €€

Sparkling Wines
Prosecco Dry

€17,90

Labrusco Bianco

€16,90

Labrusco Rosato

€16,90

Winery: Marks & Spencer Variety: Prosecco €

€20,00

Winery: Cascina S Maria Variety: Labrusco €
Winery: Cascina S Maria Variety: Labrusco

Red Wines
Gold label Cabernet Sauvignon

Winery: Marks & Spencer Variety: Cabernet Sauvignon €

€15,90

Small bottled Wines 18.7cl

Burra Brook Merlot

€15,90

J.P. Chenet Colombard Chardonnay

€5,50

Burra Brook Shiraz

Moschofilero Boutari

€5,95

€15,90

J.P. Chenet Cabernet / Shiraz

€5,50

Andesitis

€20,50

Agiorgitiko Boutari

€5,95

J.P. Chenet sparkling rose (demi-sec) 20cl

€6,20

Prosecco Dry

€6,75

Winery: Marks & Spencer Variety: Merlot €
Winery: Marks & Spencer Variety: Shiraz
Winery: Kyperounda
Varieties: Cabernet Sauvignon,Grenache, Mataro €

Agiorgitiko Boutari

€22,50

Paranga

€22,00

Winery: Boutari Variety: Agiorgitiko €

Winery: Kir-Yiannis Varieties: Xinomavro, Merlot, Syrah

20cl

Champagne
Oudinot Cuvée Brut, France

Prices include V.A.T and service charge Οι τιμές περιλαμβάνουν το Φ.Π.Α και δικαίωμα υπηρεσίας

€75,00

Cocktails

Spirits

Mojito Classic

€6,50

Whisky & Vodka 4cl

Mojito Strawberry

€6,50

regular whisky 4cl

€5,20

Margarita Lemon

€6,50

premium whisky 4cl

€5,75

regular vodka 4cl

€5,20

White rum, soda, brown sugar, fresh mint, fresh lime
White rum, soda, strawberry syrup, strawberry puree,
fresh mint, fresh lime €
Tequila, Grand Marnier, Margarita mix, fresh lime €

Margarita Strawberry

Tequila, strawberry syrup, strawberry liqueur,
strawberry puree, margarita mix €

€6,50

Johnnie Walker Red Label,
J&B, Famous Grouse €
Johnnie Walker Black Label,
Chivas Regal, Jack Daniels
Smirnoff, Absolut €

Cuba Libre

€6,50

Long Island iced tea

€7,25

Spirits 4cl

Pina Colada

€6,50

Cosmopolitan

€6,50

Gin / Rum / Tequila
Zivania 200ml

Black rum, fresh lime, sugar syrup and Coke €
Vodka, gin, tequila, rum, triple sec, Coke €
White Rum, Malibu, pineapple juice, fresh cream €
Vodka, Cointreau, lime juice, cranberry juice €

€9,50

Aperitifs 4cl

Non Alcoholic
Virgin Margaritas
Virgin Mojitos

€5,20

€4,50
€4,50

Ouzo
Campari
Martini Bianco
Martini Dry
Martini Rosso

€4,00
€4,90
€5,20
€5,20
€5,20

Liqueurs 4cl
Amaretto di Saronno
Baileys, Mastiha

€5,20

Digestives 4cl
Fernet Branca
mixers αναμείξεις

€5,20
€1,00

Prices include V.A.T and service charge
Οι τιμές περιλαμβάνουν το Φ.Π.Α και δικαίωμα υπηρεσίας

Birthdays
Christenings
Anniversaries

Social
Corporate
Weddings

Planning a corporate event,
social gathering, christening?
Our excellent service, quality food and
years of expertise, will guarantee a
successful and enjoyable event for
your guests, whatever the occasion.

www.cafelamode.com.cy

Contact us at +357 22 884 900
cafelamodecatering@voici-la-mode.com

Café la Mode - Acropolis

90 Acropolis Avenue, 3rd floor, 2012 Strovolos, Nicosia
Tel. 22 510 788

Café la Mode - Dasoupolis

106 Limassol Avenue, 2015 Nicosia
Tel. 22 871 787

Café la Mode Town House - Onasagorou
09 Onasagorou street, 1011 Nicosia
Tel. 22 314 700

Café la Mode - Makariou

12A Makarios Avenue, 1065 Nicosia
Tel. 22 447 272

Café la Mode - Latsia

33C Yiannis Kranidiotis Avenue, 2220 Latsia
Tel. 22 467 256

Tel.22884900

www.voicilamode.com/cafelamode

CafeLaModeCyprus

CafeLaModeCyprus

