
Chicken Caesar salad
Marinated grilled chicken breast with 
handpicked lettuce and iceberg, cherry tomatoes, 
parmesan shavings, croutons and our homemade 
dressing.

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. 

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

Greek burger 200gr
Pork burger topped with feta cheese, black olives, 
diced tomato, oregano, tzatziki 
served in Greek pita bread and French fries.

Goat cheese salad
With mixed greens, goat cheese coated in toasted 
sesame seeds, dried marinated apricots, hazelnuts 
and balsamic glaze.

Linguini a la greque
Prawns flamed with ouzo in a lobster bisque sauce 
with a touch of fresh cream and garlic.

Angus beef burger 285gr
Served with potato wedges and coleslaw.

Chicken Milanese
Parmesan crusted chicken fillet served with 
tagliatelle napolitane and green salad.

 

CHOOSE YOUR MAIN DISH

ITALIAN BRUSCHETTA          OVEN BAKED GARLIC BREAD          MINI SPRING ROLLS     

AUBERGINE MILLEFEUILLE          NACHOS 

CHOOSE YOUR STARTER

€13.90 €15.90

Dine-in Only / Not Applicable on Bank Holidays

     Vegetarian 

Prices include V.A.T and service charge. 

FOOD ALLERGY NOTICE
Please ask a member of staff for our allergenic ingredients manual.

TIRAMISU
STRAWBERRY TART
LEMON TART

CHOOSE YOUR 
DESSERT

MONDAY TO FRIDAY, LUNCH & DINNER

OR

Café La Mode Cyprus  / www.cafelamode.com.cy



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.

Πέννες με λαχανικά σχάρας και 
σάλτσα ντομάτας
Αρωματισμένες με σκόρδο και ρίγανη και με τυρί
φέτα σε κρούστα από σουσάμι. 

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

Ελληνικό μπιφτέκι 200gr
Μπιφτέκι χοιρινό με τυρί φέτα, μαύρες ελιές, 
ψιλοκομμένη ντομάτα, ρίγανη, τζατζίκι,
σερβιρισμένο σε ελληνική πίτα και πατάτες τηγανιτές.

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

Λιγκουίνι αλα Γκρεκ
Γαρίδες αναμμένες με ούζο σε σάλτσα από 
αστακό, φρέσκα κρέμα και σκόρδο.

Βοδινό μπιφτέκι Άνγκους  285gr
Μπιφτέκι βοδινό Angus σερβιρισμένο με 
πικάντικες πατάτες και κόλσλοου.

Κοτόπουλο Μιλανέζ
Κοτόπουλο φιλέτο με κρούστα παρμεζάνας. 
Σερβίρεται με ταλιατέλλες, σάλτσα ντομάτας και 
πράσινη σαλάτα.

 

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΟ ΟΡΕΚΤΙΚΟ ΣΑΣ

€13.90 €15.90

ΙΤΑΛΙΚΗ ΜΠΡΟΥΣΚΕΤΑ            ΣΚΟΡΔΟΨΩΜΟ ΨΗΜΕΝΟ ΣΤΟ ΦΟΥΡΝΟ          

ΜΙΚΡΑ ΣΠΡΙΝΓΚ ΡΟΛΣ            ΓΕΥΣΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ            NΑΤΣΟΣ

Η προσφορά δεν ισχυεί για παραγγελίες delivery, take away 
και σε αργίες.

     Χορτοφαγικό 

Οι τιμές περιλαμβάνουν V.A.T και χρέωση υπηρεσιών. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΟΦΕΣ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ
Ρωτήστε ένα μέλος του προσωπικού για το εγχειρίδιο αλλεργιογόνων συστατικών μας.

ΤΙΡΑΜΙΣΟΥ
ΤΑΡΤΑ ΦΡΑΟΥΛΑΣ
ΤΑΡΤΑ ΛΕΜΟΝΙ

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΟ 
ΕΠΙΔΟΡΠΙΟ ΣΑΣ 

ΔΕΥΤΕΡΑ ΜΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ ΚΑΙ ΒΡΑΔΙΝΟ

OR
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ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΟ ΚΥΡΙΩΣ ΣΑΣ ΠΙΑΤΟ 

ΟΡΕΚΤΙΚΟ + ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΟ ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΟ + ΕΠΙΔΟΡΠΙΟ 


