




CAFÉ LA MODE
                                                      
Έμπνευση μας η καλή παρέα, οι φίλοι και οι απλές στιγμές της ζωής. 
Μαγειρεύουμε με αγνά και φρέσκα υλικά θέλοντας να σας 
προσφέρουμε μια ξεχωριστή εμπειρία.
Συνεχίζουμε να εξελίσσουμε τις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε 
θέλοντας να κρατήσουμε δυνατή την μακροχρόνια σχέση μας.

Bon appétit, 
CAFÉ LA MODE

Inspired by good company and the simple moments in life, we aim to 
provide you with an outstanding experience, using fresh ingredients 
and �avours for an enhanced culinary journey. 
We will continue to evolve our services, and strengthen our long 
term relationship. 

Bon appétit, 
CAFÉ LA MODE



BAKED EGGS 
WITH TOMATO SAUCE 

AND FETTA

€11,90

MANGO VANILLA 
CHIA SEED  
PUDDING 

€7,50

RED VELVET 
PANCAKES 

€8,90



BREAKFAST & BRUNCH
πρόγευμα

GRANOLA WITH LOW FAT YOGURT AND BERRIES (D,G,N)                                                                
Low-fat yogurt served with compote of wild berries, fresh strawberries and homemade granola of 
pumpkin seeds, golden linseeds, sun�ower seeds and topped with a drizzle of honey 
Γιαούρτι χαμηλό σε λιπαρά, σερβιρισμένο με στρώσεις από μούρα, φρέσκες φράουλες και γκρανόλα 
βρώμης με σπόρους κολοκύθας, χρυσού λιναρόσπορου και ηλιόσπορους με μέλι.
With coconut yogurt / Με γιαούρτι καρύδας

LOW FAT YOGURT AND FRUIT PARFAIT (D,G,N)
Low-fat yogurt layered with fruit salad, muesli and drizzled with honey 
Γιαούρτι χαμηλό σε λιπαρά σερβιρισμένο με φρουτοσαλάτα, μούσλι και μέλι 
With coconut yogurt / Με γιαούρτι καρύδας

GREEK-STYLE YOGURT (D,N) 
Low-fat yogurt served with honey and walnuts 
Γιαούρτι χαμηλό σε λιπαρά επικαλυμένο με μέλι και καρύδια
With coconut yogurt / Με γιαούρτι καρύδας
FRUIT SALAD 
Freshly prepared medley of seasonal fruits / Πανδαισία από φρέσκα φρούτα εποχής 
VEGAN COCONUT YOGURT BOWL (N,G)
Vegan coconut yogurt, plant based granola, fresh berries and dried coconut �akes
Γιαούρτι καρύδας, γκρανόλα, φρέσκα μούρα και αποξηραμένη καρύδα 
MANGO VANILLA CHIA SEED PUDDING (N,G)
Coconut yogurt, fresh mint, diced mango, chia seeds soaked in coconut vanilla milk and coconut �akes 
Γιαούρτι καρύδας, φρέσκος δυόσμος, μανγκο, σπόροι τσια  σε γάλα καρύδας με βανίλια και 
αποξηραμένη καρύδα
BLUEBERRY PORRIDGE (N,G,P)
Oats cooked with almond milk, maple syrup and blueberries served with peanut butter, fresh 
berries and cinnamon 
Βρώμη με γάλα αμυγδάλου, σιρόπι σφένδαμου και μύρτιλλα. Σερβίρετε με φυστικοβούτυρο, φρέσκα 
μούρα και κανέλλα 

A 3-EGG OMELETTE WITH YOUR CHOICE OF ANY THREE INGREDIENTS: (D,E,SU)
Ham, Bacon, Tomato, Mozzarella cheese, Feta cheese, Mushroom, Onion, Green peppers 
Ομελέτα με τρία αυγά με επιλογή τριών συστατικών από τα ακόλουθα: Ζαµπόν, Μπέικον, Ντοµάτα, 
Τυρί µοτσαρέλλα, Τυρί φέτα, Μανιτάρι, Κρεµµύδι, Πράσινες Πιπεριές
Add smoked salmon / Προσθέστε καπνιστό σολομό (F)*
HIGH PROTEIN OMELETTE (D,E,SU)
Egg whites, baby spinach, mushrooms, cherry tomatoes 
Ασπράδια αυγού, σπανάκι, μανιτάρια, ντοματίνια

RED VELVET (D,G,Ν,Ε) 
White chocolate sauce, fresh strawberries, almonds and crumbled biscuit
Τηγανίτες με γεύση Red Velvet, με λευκή σοκολάτα, φρέσκες φράουλες, αμύγδαλα και ψιλοτριμμένο μπισκότο 
HAZELNUT PRALINE (D,G N,E)
With hazelnut praline sauce, roasted hazelnuts and sliced banana
Τηγανίτες με πραλίνα φουντουκιού, καβουρδισμένα φουντούκια και κομμάτια μπανάνας 

HEALTHY 
BREAKFAST

υγιεινό πρωινό

€6,90V

OMELETTES
ομελέτες

€6,90

€5,50

€4,90

€7,50

€7,50

€6,50

V

V

AMERICAN 
PANCAKES

Αμερικάνικες 
τηγανίτες

€9,50

€11,90
€9,50

€8,90

€8,90

V Vegetarian / Κατάλληλο για χορτοφάγους        Vegan / Κατάλληλο για βέγκαν        Pescatarian / Κατάλληλο για πεσκατέριαν  * May contain small bones / Πιθανόν να περιέχει μικρά κόκκαλα 

V

V

V

€8,90

€8,90

€7,50



BREAKFAST & BRUNCH
πρόγευμα
EXPRESS BREAKFAST (G,E,D,N)
A freshly baked butter croissant and any co�ee
Φρεσκοψημένο κρουασάν βουτύρου και ένας καφές της επιλογής σας

CONTINENTAL BREAKFAST (G,E,D,N)
One freshly baked croissant, toast, one small orange juice, cheese, jam, butter and any co�ee  
Ένα φρεσκοψημενο κρουασάν, φρυγανισμένο ψωμί, ένας μικρός φρέσκος χυμός πορτοκάλι, τυρί, 
μαρμελάδα, βούτυρο και ένας καφές της επιλογής σας 

ENGLISH BREAKFAST (G,E,D)
Two fried eggs, pork sausages, crispy bacon, sautéed mushrooms, sautéed baby potatoes, tomato 
sauce, baked beans and grilled tomato with toasted bread
Δύο τηγανητά αυγά, λουκάνικα, μπέικον, σοταρισμένα μανιτάρια, σοταρισμένες πατατούλες, φασόλια 
και ντομάτες στη σχάρα μαζί με φρυγανισμένο ψωμί
Served with any co�ee or tea / Με καφέ ή τσάι

THE CYPRIOT (G,E,SU,D)
Two fried eggs on toasted village bread, served with grilled traditional pork sausages, sliced lountza 
and halloumi cheese, French fries, black olives, tomato and cucumber
Δύο τηγανητά αυγά σε χωριάτικο φρυγανισμένο ψωμί, κυπριακά λουκάνικα, λούντζα και χαλούμι 
σχάρας, τηγανητές πατάτες, μαύρες ελιές, ντομάτα και αγγουράκι
Served with any co�ee or tea / Με καφέ ή τσάι
BAKED EGGS WITH TOMATO SAUCE AND FETTA (D,E,G,SU)
Three baked eggs in rich tomato sauce and fetta cheese served with toasted bread 
Τρία φρέσκα αυγά ψημένα  στο φούρνο σε σάλτσα ντομάτας και τυρί φέτα με φρυγανισμένο ψωμί  
Served with any co�ee or tea / Με καφέ ή τσάι

FRIED EGGS ON TOAST (E,G,D,M)
Two fried eggs served on toasted bread with cream cheese spread 
Δύο τηγανητά αυγά σε φρυγανισμένο ψωμί με κρεμώδες τυρί 

TRADITIONAL (E,G,D,M)
Scrambled eggs �avoured with fresh mint, served on a bagel with cream cheese, fresh herbs and 
cherry tomatoes / Αυγά σκραμπλ, αρωματισμένα με φρέσκο δυόσμο, σε φρυγανισμένο ψωμί με 
κρεμώδες τυρί, φρέσκα αρωματικά βότανα και ντοματίνια
With grilled halloumi / Με χαλούμι σχάρας 

ROYALΕ (E,G,D,F,M)*
Scrambled eggs and smoked salmon served on a bagel with cream cheese and fresh herbs
Αυγά σκραμπλ, σερβιρισμένα με καπνιστό σολομό σε φρυγανισμένο ψωμί bagel με κρεμώδες τυρί και 
φρέσκα αρωματικά βότανα

EGGS BENEDICT (E,G,D,M,SU) 
Served on an English mu�n with smoked bacon and a light Hollandaise sauce
Αυγά ποσέ σε ψωμάκι μάφιν με καπνιστό μπέικον και ελαφριά σάλτσα ολαντέζ
EGGS ROYALE (E,G,D,F,M)*
Served on an English mu�n with smoked salmon and a light Hollandaise sauce
Αυγά ποσέ σε ψωμάκι μάφιν με καπνιστό σολομό και ελαφριά σάλτσα ολανδέζ
EGGS FLORENTINE (E,G,D,M)
Served on an English mu�n with sautéed baby spinach and a light Hollandaise sauce
Αυγά ποσέ σε ψωμάκι μάφιν με σοταρισμένο σπανάκι και ελαφριά σάλτσα ολανδέζ

PITA POCKET (G,D)
Filled with grilled halloumi, lountza, tomato and rocket. Served with French fries
Πίτα με χαλούμι και λούντζα στη σχάρα, ντομάτα, ρόκα και τηγανητές πατάτες

CROISSANTS / Κρουασάν  
Butter / Βουτύρου (G,D,E)         €2,90 
Almond / Αμυγδάλου (G,D,N)      €3,50 
Chocolate / Σοκολάτας (G,D,N)   €3,50

BAKERY 
SELECTION

φρεσκοψημένα είδη

HOMEMADE SAVOURY PASTRIES
Σπιτικά αλμυρά
Pie of the day / πίτα ημέρας        €4,90 
please ask your waiter
Olive pie Ελιόπιτα (G)         €4,90
Cheese pie Τυρόπιτα (G,D,E)      €4,90 

€5,90

€9,90

€12,90

€12,90

€11,90

€6,90V

SCRAMBLED 
EGGS

αυγά σκραμπλ

€9,50

€12,50

POACHED 
EGGS

αυγά ποσέ

V

V

€10,90

€12,90

€9,90

SCONES / Σκόουνς                      €2,95 
Plain/Σκέτα 
Raisin/Σταφίδες (G,D,E) 
Served with butter and jam

BREAKFAST 
SANDWICHES

σάντουιτς

€8,90

V

V

V

V Vegetarian / Κατάλληλο για χορτοφάγους        Vegan / Κατάλληλο για βέγκαν        Pescatarian / Κατάλληλο για πεσκατέριαν  * May contain small bones / Πιθανόν να περιέχει μικρά κόκκαλα  

€10,50



ENGLISH  
BREAKFAST WITH 
ANY COFFEE

€12,90

EGGS BENEDICT

€10,90



SHRIMP TACOS

€12,50

MISTO FRITTO

€11,50

FALAFEL WITH 
BEETROOT HUMMUS 

AND MINT

€7,50



STARTERS
ορεκτικά
CHEESE TRILOGY IN KATAIFI PASTRY (G,D,E,SE)
Feta, Mozzarella, Parmesan baked in katai	 pastry and drizzled with honey and sesame seeds
Φέτα, μοτσαρέλα και παρμεζάνα τυλιγμένη σε φύλο κανταΐφι, πασπαλισμένο με καβουρδισμένο 
σουσάμι και μέλι

SHRIMP TACOS (G,CR,SU)
Shrimp in soft shell tortilla tacos with Mexican salsa, corn, fresh cilantro and lime 
Γαρίδες σε μαλακές τορτίλες με μεξικάνικη σάλτσα, καλαμπόκι, φρέσκο κόλιανδρο και λάιμ

CRISPY HALLOUMI STICKS (D,G,E)
Served with citrus con	t and rocket pesto 
Τραγανό χαλούμι με μαρμελάδα εσπεριδοειδών και πέστο ρόκας

MISTO FRITTO (G,F,CR,S)
Crispy shrimps and whitebait with sweet chilly dip 
Tραγανές γαρίδες και αθερίνα με γλυκιά σάλτσα τσίλι 

ΝACHOS (G,D)
Served with melted cheese, Mexican sauce, sour cream and guacamole
Νάτσος με λιωμένο τυρί, Μεξικάνικη σάλτσα, ξινή κρέμα και γουακαμόλε

GARLIC BREAD (G,D,N) 
Cheesy garlic �at bread with tru�e oil, basil pesto, pine nuts and rocket
Σκορδοψωμο με τυρί, λάδι τρούφας, πέστο βασιλικού, κουκουνάρι και ρόκα 

MINI SPRING ROLLS (G)
Μικρά σπρίνγκ ρολς

FALAFEL WITH BEETROOT HUMMUS, COCONUT YOGURT AND MINT (G, SE, S)
Αρωματικά φαλάφελ με χούμους από παντζάρι, γιαούρτι καρύδας και δυόσμο 

SWEET POTATOES FRIES WITH TRUFFLE OIL AND PARMESAN CHEESE SAUCE (G, D)
Τηγανιτές τραγανές γλυκοπατάτες  με σάλτσα παρμεζάνας και λάδι μαύρης τρούφας 

QUATTRO FORMAGGI (G,E,D)
Halloumi, Feta, Edam and Mozzarella cheese with light Béchamel sauce
Χαλούμι, φέτα, τυρί ένταμ και τυρί μοτσαρέλα σε ελαφριά κρέμα μπεσαμέλ

CHICKEN SUPREME (G,E,D)
Chicken with sautéed mushrooms, onions, Mozzarella cheese and Béchamel sauce
Κοτόπουλο με μανιτάρια σοταρισμένα, κρεμμύδια, τυρί μοτσαρέλα και κρέμα μπεσαμέλ

VEGAN PUMPKIN, SWEET POTATO AND COCONUT SOUP
Σούπα με κολοκύθα, γλυκοπατάτα και καρύδα 

VEGETABLE (G,D)
Served with herbed croûtons 
Σούπα λαχανικών με αρωματικά κρουτόνια

CHICKEN AND MUSHROOM (G,D)
Creamy chicken and mushroom soup 
Κρεμώδης σούπα με κοτόπουλο και μανιτάρια

SAVOURY 
CREPES

αλμυρές κρέπες

SOUPS
σούπες

V

V

V

V

V

V

€9,50

€12,50

€7,50

€11,50

€7,50

€7,90

€5,50

€7,50

€6,50

€9,90

€9,90

€6,50

€6,50

€7,50

V

V Vegetarian / Κατάλληλο για χορτοφάγους        Vegan / Κατάλληλο για βέγκαν        Pescatarian / Κατάλληλο για πεσκατέριαν  * May contain small bones / Πιθανόν να περιέχει μικρά κόκκαλα  



CHICKEN WRAP

€12,90

FINGER FOOD 
PLATTER

€16,90



WRAPS AND SANDWICHES
σάντουιτς
CHICKEN FAJITAS (G,D)
Tender chicken sautéed with onions, peppers and Mexican sauce, wrapped in tortilla with  
guacamole and sour cream. Served with potato wedges
Τρυφερές λωρίδες από κοτόπουλο σοταρισμένες με κρεμμύδια, πιπεριές και Μεξικάνικη σάλτσα, 
τυλιγμένο σε τορτίγια με γκουακαμόλε και ξινή κρέμα. Σερβίρεται με πικάντικες πατάτες  

CHICKEN WRAP (G,D)
Marinated grilled chicken breast wrapped in tortilla with guacamole, cheese and sliced bell pepper. 
Served with French fries and coleslaw.
Μαριναρισμένο στήθος κοτόπουλου στη σχάρα τυλιγμένο σε τορτίγια με γκουακαμόλε, τυρί και 
φρέσκες πιπεριές. Σερβίρεται με τηγανητές πατάτες και κόλσλοου

CLUB SANDWICH (G,E,D)
Filling of chicken, melted Edam cheese, bacon, boiled egg, tomato and mayonnaise.
Served with French fries and coleslaw
Γέμιση από κοτόπουλο, λιωμένο τυρί ένταμ, μπέικον, βραστό αυγό, ντομάτα και μαγιονέζα.
Σερβίρεται με τηγανητές πατάτες και κόλσλοου

FALAFEL WRAP (G,D,N,C,S)
Fragrant falafel wrapped in tortilla with hummus, caramelized onions, freshly cut tomato and 
greens. Served with grilled sweet potatoes and side salad 
Αρωματικό χορτοφαγικό φαλάφελ με καραμελωμένα κρεμμύδια, φρέσκα ντομάτα και χούμους 
τυλιγμένο σε τορτίγια. Σερβίρεται με γλυκοπατάτα σχάρας και συνοδευτική σαλάτα
 

€14,50

€12,90

€12,90

€11,90

PLATTERS
ποικιλίες
MIXED GRILLED PLATTER FOR 2 (G,D,SU,E)
2 pieces marinated pork pancetta , 2 mini pork burgers with melted mozzarella, 2 mini pork burgers 
with crispy bacon,2 marinated chicken 	llets, 2 chicken kebab, 4 chicken wings, 2 village sausages, 
2 pita pockets with halloumi, potato wedges, Greek pita bread, coleslaw and barbecue sauce
2 χοιρινές μαριναρισμένες πανσέτες, 2 χοιρινά μπιφτεκάκια με λιωμένο τυρί μοτσαρέλα, 2 χοιρινά 
μπιφτεκάκια με μπέικον, 2 κομμάτια μαριναρισμένο κοτόπουλο φιλέτο, 2 ξυλάκια κοτόπουλο σουβλάκι, 
4 φτερούγες κοτόπουλο, 2 χωριάτικα λουκάνικα, 2 κομμάτια πίτα με χαλούμι, πικάντικες πατάτες, Ελληνική 
πίτα, κόλσλοου και σάλτσα BBQ

FINGER FOOD PLATTER (G,D,F,SE,SU)*
20-piece platter with salmon and cream cheese sandwich on wholewheat bread, grilled halloumi 
tortilla, cheese wrap, ham wrap, grilled vegetable tart with caramelised onions and hummus
Πιατέλα με 20 κομμάτια σάντουιτς με καπνιστό σολομό και κρεμώδες τυρί σε μαύρο ψωμί, τορτίλλα 
με χαλούμι σχάρας, τορτίγια με τυρί, τορτίγια με ζαμπόν, τάρτα με λαχανικά σχάρας, καραμελωμένα 
κρεμμύδια και χούμους. 

ASSORTED FINGER SANDWICHES (G,D,F,SU)*
12 	nger sandwiches with smoked salmon, ham, edam cheese and cucumber with cream cheese
12 μικρά σάντουιτς με καπνιστό σολομό, ζαμπόν, τυρί ένταμ και αγγουράκι με κρεμώδες τυρί

FRUIT PLATTER
Selection of seasonal fruits 
Πιατέλα με εποχιακά φρούτα

€28,00

€16,90

€9,90

V Vegetarian / Κατάλληλο για χορτοφάγους        Vegan / Κατάλληλο για βέγκαν        Pescatarian / Κατάλληλο για πεσκατέριαν  * May contain small bones / Πιθανόν να περιέχει μικρά κόκκαλα 

€12,50



BURRATA  
CHEESE SALAD

€15,50

WARM GOAT 
CHEESE SALAD 

€14,50

CITRUS SALMON 
QUINOA SALAD 

€18,90



SALADS
σαλάτες
CITRUS QUINOA SALAD (M,N)
With grilled salmon / με σολομό σχάρας (F,M)*
Crispy green salad with quinoa, 	gs  marinated in an orange and honey sauce,
green apple slices, toasted pumpkin seeds and citrus dressing
Ανάμεικτη πράσινη σαλάτα με κινόα, μαριναρισμένα σύκα σε χυμό πορτοκαλιού και μέλι,
φέτες πράσινου μήλου, καβουρδισμένοι σπόροι κολοκύθας και σάλτσα εσπεριδοειδών

WARM GOAT CHEESE SALAD (D,N,M,S,E,SU) 
Fresh baby leaves, hazelnuts, grilled zucchini ribbons, baked beetroot, goat cheese coated in 
almond �akes, pistachios with balsamic dressing 
Σαλάτα με ανάμεικτα μικρά φύλλα μαρουλιών, φουντούκια, κολοκυθάκια και παντζάρια σχάρας, 
κατσικίσιο τυρί με αμύγδαλα, φιστίκια Aιγίνης και σάλτσα βαλσάμικου

BURRATA CHEESE SALAD (G,M,D,N,SU)
Cherry tomato selection, roasted pine nuts, baby rocket leaves, basil oil, barley croutons drizzled 
with basil oil, chives with balsamic dressing.
Σαλάτα με φρέσκο ιταλικό τυρί Μπουρατα, ντοματίνια, καβουρδισμένο κουκουνάρι, ρόκα, λάδι βασιλικού, 
κριθαρένια παξιμάδια, σχοινόπρασο και σάλτσα βαλσάμικου

SUPERFOOD SALAD (N,M)
With grilled chicken/ με κοτόπουλο σχάρας
Fresh spinach leaves, grilled sweet potato, beetroot, cucumber and carrot strips, orange segments, 
salad greens, green apple, almond �akes, toasted pumpkin seeds and Italian dressing
Σαλάτα με σπανάκι, γλυκοπατάτα σχάρας, παντζάρια, λωρίδες καρότου και αγγουριού,
πορτοκάλι, πράσινα σαλατικά, πράσινα μήλα, νιφάδες αμυγδάλων, καβουρδισμένοι
σπόροι κολοκύθας και Ιταλική σάλτσα

CHICKEN CAESAR SALAD (E,D,G)
Marinated grilled chicken breast served with mixed lettuce leaves, cherry tomatoes,
Parmesan shavings, croutons and our homemade Caesar dressing 
Σαλάτα του Καίσαρα με μαριναρισμένο στήθος κοτόπουλο σχάρας, φύλλα από ποικιλία μαρουλιών,
ντοματίνια, νιφάδες παρμεζάνας και αρωματισμένα κρουτόν με τη δική μας σάλτσα

CHICKEN SALAD (G,D)
Marinated grilled chicken breast served with handpicked salad greens, cherry tomatoes,
cucumber, green peppers, capers, yogurt and mint dressing. Served in a grilled tortilla
Σαλάτα με μαριναρισμένο στήθος κοτόπουλο σχάρας, διαλεγμένα φύλλα από ποικιλία
μαρουλιών, ντοματίνια, αγγουράκι, πράσινες πιπεριές και κάπαρη σε τορτίγια, με πλούσια σάλτσα
από γιαούρτι και δυόσμο 

CRISPY HALLOUMI SALAD (G,D,E,M)
Served on a bed of mixed greens and cherry tomatoes, marinated 	gs and orange segments
with honey balsamic dressing. Served in a grilled tortilla 
Σαλάτα με τραγανό χαλούμι, διαλεγμένα φύλλα μαρουλιών, ντοματίνια, μαριναρισμένα σύκα, φέττες 
πορτοκαλιού, με γλυκιά σάλτσα βαλσάμικο σε τορτίγια 

GREEK SALAD (G,D)
Freshly sliced tomatoes, cucumber, peppers, onion, capers, black olives and Feta cheese dressed 
with oregano and olive oil. Served in a grilled tortilla
Ελληνική σαλάτα με φρεσκοκομμένες φέτες από ντομάτες, αγγούρι, πιπεριές, κρεμμύδι, κάπαρη, 
μαύρες ελιές, τυρί φέτα με λαδορίγανη. Σερβίρεται σε τορτίγια  

€12,90V

V

V

V

V

V

€18,90

€14,50

€15,50

€11,90
€14,50

€14,50

€14,50

€12,90

€10,90

V Vegetarian / Κατάλληλο για χορτοφάγους        Vegan / Κατάλληλο για βέγκαν        Pescatarian / Κατάλληλο για πεσκατέριαν  * May contain small bones / Πιθανόν να περιέχει μικρά κόκκαλα  



DOUBLE TROUBLE 
BURGER

€15,50

BLACK ANGUS 
MOZZARELLA 

AND MUSHROOM 
BURGER 

€17,90

BLACK ANGUS 
MEGA BURGER

€17,90



BURGERS 
μπιφτέκια
BLACK ANGUS MEGA BURGER 285GR (G,E,SU,M,D,SU)
Angus beef burger, smoked bacon, fried egg, onion rings, caramelized onion, cherry tomato con	t, 
pickled gherkins, tomato, lettuce and Caesar dressing. Served with wedges and coleslaw 
Μπιφτέκι Angus σερβιρισμένο με μπέικον, τηγανιτό αυγό, καραμελωμένα κρεμμύδια, ντοματίνια, 
αγγουράκι τουρσί, ντομάτα, μαρούλι με σάλτσα του Καίσαρα. Σερβίρεται με πικάντικες πατάτες και 
κόλσλoου
BLACK ANGUS MOZZARELLA AND MUSHROOM BURGER 285GR (G,E,D,N,M)
Angus beef burger topped with melted mozzarella cheese, tomato con	t, basil pesto and  
Ceasar dressing. Served with potato wedges and coleslaw
Μπιφτέκι Angus σερβιρισμένο με λιωμένη μοτσαρέλλα, ντοματίνια, πέστο βασιλικού και σάλτσα του 
Καίσαρα. Σερβίρεται με πικάντικες πατάτες και κόλσλoου
BLACK ANGUS BLUE VELVET 285GR (G,E,D,M)
Angus beef burger, blue cheese sauce, caramelized onions, tomato, lettuce and Caesar dressing. 
Served with potato wedges and coleslaw
Μπιφτέκι Angus σερβιρισμένο με σάλτσα τυριού ροκφόρ, καραμελωμένα κρεμμύδια, ντομάτα, μαρούλι 
και σάλτσα του Καίσαρα. Σερβίρεται με πικάντικες πατάτες και κόλσλoου
ANGUS CLASSIC  CHEESE BURGER 285GR (G,D,E,SU)
Angus beef burger topped with aged yellow cheddar cheese, Caesar dressing, tomato, pickled  
gherkins. Served with potato wedges and coleslaw
Μπιφτέκι Angus με ώριμο τυρί τσέταρ, σάλτσα του Καίσαρα, ντομάτα και αγγουράκι τουρσί.  
Σερβίρεται με πικάντικες πατάτες και κόλσλoου

HOMEMADE CHEESE BURGER 200GR (G,E,D,SU)
Pork homemade burger topped with aged yellow cheddar cheese, Caesar dressing, tomato and 
pickled gherkins. Served with French fries and coleslaw 
Μπιφτέκι χοιρινό με ώριμο τυρί τσέταρ, σάλτσα του Καίσαρα, ντομάτα και αγγουράκι τουρσί. 
Σερβίρεται με πατάτες τηγανητές και κόλσλoου
DOUBLE TROUBLE BURGER 400GR (G,E,D,SU)
Double Pork homemade burger topped with aged yellow cheddar cheese, bacon, fried egg, onion 
rings, Caesar dressing, tomato and lettuce. Served with French fries and coleslaw 
Διπλό Μπιφτέκι χοιρινό με λιωμένο ώριμο τυρί τσέταρ, μπέικον, τηγανητό αυγό, ροδέλλες κρεμμυδιού, 
ντομάτα, μαρούλι και σάλτσα του Καίσαρα. Σερβίρεται με πατάτες τηγανητές και κόλσλoου

CRISPY CHICKEN FILLET BURGER  200GR (G,D,E,SE)
Served with parmesan and Caesar dressing, coleslaw and French fries
Τραγανό παναρισμένο φιλέτο κοτόπουλο με παρμεζάνα, σάλτσα του Καίσαρα, σερβιρισμένο με πατάτες 
τηγανητές και κόλσλoου
FALAFEL BURGER 200GR (G,SE,S) 
Aromatic falafel burger topped with hummus sauce, caramelized onions, freshly cut
tomato and salad greens. Served with hummus dip, sweet potatoes fries and side salad.
Αρωματικό χορτοφαγικό μπιφτέκι φαλάφελ με χούμους, καραμελωμένα κρεμμύδια, ντομάτα
και πράσινη σαλάτα. Σερβίρεται με συνοδευτική σαλάτα, χούμους και γλυκοπατάτες τηγανητές 
VEGAN BURGER 110GR (G,S,SE,SU,M)
Vegan patty, vegan burger bun, tomato, lettuce, pickled gherkins, salsa sauce. Served with vegan coleslaw
and french fries 
Χορτοφαγικό μπιφτέκι, χορτοφαγικό ψωμάκι, ντομάτα, μαρούλι, τουρσί αγγουριού και σάλτσα. 
Σερβίρεται με χορτοφαγικό κόσλοου και πατάτες τηγανητές 
 

Coleslaw / Κόλσλoου (E)                              €0.50
Mozarella cheese / Τυρί μοτσαρέλλα (D)   €1,00
Crispy bacon / Τραγανό μπέικον (SU)          €1,00
 

  

€17,90
PREMIUM 

ANGUS BEEF
πιστοποιημένο

βοδινό Angus

Cooked to order 
Ψημένο αναλόγως 

προτίμησης

HOMEMADE 
BURGERS

σπιτικά μπιφτέκια

ALTERNATIVE 
BURGERS

Εναλλακτικά 
μπιφτέκια 

€17,90

€17,90

€16,50

€10,90

€15,50

€14,90

€12,50

€12,50

BUILD YOUR 
OWN BURGER

φτιάξε το δικό σου μπιφτέκι

Caramelized onions (SU)                          €0,75
Καραμελωμένα κρεμμύδια 
Onion rings / Ροδέλες κρεμμυδιών (G)    €0,75
Fried egg / Τηγανητό αυγό (E)        €0,75

V Vegetarian / Κατάλληλο για χορτοφάγους        Vegan / Κατάλληλο για βέγκαν        Pescatarian / Κατάλληλο για πεσκατέριαν  * May contain small bones / Πιθανόν να περιέχει μικρά κόκκαλα  



PASTA
ζυμαρικά
PRAWNS LINGUINI  (G,MO,C,D,SU)
Prawns �ambé  with ouzo in a lobster bisque sauce with a touch of fresh cream, baby spinach 
and garlic
Λιγκουίνι με γαρίδες φλαμπέ με ούζο σε σάλτσα από αστακό, φρέσκα κρέμα, σπανάκι και σκόρδο

SALMON AND SEAFOOD ORZO (G,MO,CR,D,SU)*
Orzo with chunks of salmon 	llet, mussels and shrimps in a sa�ron and ouzo sauce
Κριθαρότο με σολομό, μύδια και γαρίδες σε σάλτσα από σαφράν και ούζο

TIGER PRAWNS LINGUINI (G,D,CR,SU) 
Five large tiger prawns �ambe with vodka, served with linguini in prawn bisque creamy sa�ron 
sauce  with cherry tomatoes and spinach 
Πέντε μεγάλες γαρίδες φλαμπέ με βότκα, σερβιρισμένες  με λινγκουίνι και σάλτσα από γαρίδες, φρέσκα 
κρέμα, σαφράν, ντοματίνια και σπανάκι

PENNE DI POLLO E POMODORI SECCHI (G,D,SU) 
Chicken 	llet, sun-dried tomatoes, leeks, baby spinach and chives, in a creamy white wine sauce
Κοτόπουλο φιλέτο, λιαστές ντομάτες , πράσο, σπανάκι και σχοινόπρασο, με λευκή σάλτσα κρασιού

FRESH BURRATA CHEESE SPAGHETTI (G,D,N)  
Spaghetti with tomato sauce, sun dried tomatoes, pesto, pine nuts, parmesan cheese and fresh burrata
Σπαγγέτι με σάλτσας ντομάτας, λιαστές ντομάτες, πέστο βασιλικού, κουκουνάρι, παρμεζάνα και φρέσκο 
τυρί μπουράτα  

VEGAN PENNE WITH COCONUT CREAM (G,N)
Penne with coconut cream, vegetables, mushrooms, sa�ron and hazelnut dust 
Πέννες με κρέμα καρύδας, λαχανικά, μανιτάρια, σαφράν και σκόνη από φουντούκια  

NAPOLITAINE (G,SU) 
Penne in a rich tomato sauce with basil 
Πέννες με πλούσια σάλτσα ντομάτας με φρέσκο βασιλικό 
 
BOLOGNAISE (G,C,SU)
Spaghetti in a minced pork ragu with tomato sauce 
Σπαγγέτι με χοιρινό κιμά σε σάλτσα ντομάτας 
 
CARBONARA (G,D,SU)
Spaghetti with bacon, mushrooms and fresh cream
Σπαγγέτι με μπέικον, μανιτάρια και φρέσκια κρέμα

CHOOSE FROM: Spaghetti / Penne / Linguini / Orzo
Επιλογή από: Σπαγγέτι / Πέννες / Λιγκουίνι / Κριθαρότο
 

€16,90
CHEF

RECOMMENDS
ο Chef προτείνει

TIMELESS 
CLASSICS

κλασσικές
επιλογές

 

V

V

€18,90

€14,90

€15,50

€12,90

€22,90

€8,90

€9,90

€9,90

V Vegetarian / Κατάλληλο για χορτοφάγους        Vegan / Κατάλληλο για βέγκαν        Pescatarian / Κατάλληλο για πεσκατέριαν  * May contain small bones / Πιθανόν να περιέχει μικρά κόκκαλα  



TIGER PRAWNS 
LINGUINI 

€22,90

FRESH BURRATA 
CHEESE SPAGHETTI 

 €15,50



CHICKEN 
MILANESE

€15,50

GRILLED 
CHICKEN FILLET

€14,90

PORK CHOPS

€15,90



MAIN DISHES 
κυρίως πιάτα
MARINATED CHICKEN KEBAB (G,D)
Chicken 	llet  marinated with yogurt, herbs and smoked paprika, cooked on the grill. Served with  
Greek pita, tzatziki dip, mint tabouleh salad and French fries
Κοτόπουλο φιλέτο μαριναρισμένο με γιαούρτι, βότανα, καπνιστή πάπρικα, ψημένο στη σχάρα.
Σερβίρεται με ελληνική πίτα, τζατζίκι, ταμπούλι και τηγανητές πατάτες 

GRILLED CHICKEN FILLET (G,D)
Grilled chicken breast served with basmati rice, roasted vegetables, baby potatoes and mature 
cheese sauce 
Φιλέτο κοτόπουλο σχάρας, σερβιρισμένο με ρύζι μπασμάτι, ψητά λαχανικά, μικρές πατάτες και σάλτσα 
ώριμων τυριών 

CHICKEN LA MODE (D,SU)
Chicken 	llet strips sautéed with mushrooms, fresh cream, basil and Roquefort cheese. Served with 
roasted vegetables and basmati rice
Κομμάτια από κοτόπουλο φιλέτο, σοταρισμένα με μανιτάρια, φρέσκα κρέμα, βασιλικό και τυρί ροκφόρ. 
Σερβίρεται με ψητά λαχανικά και ρύζι μπασμάτι

CHICKEN MILANESE (G,D,E)
Chicken 	llet  with parmesan crust, served with linguini, creamy napolitan and green salad
Κοτόπουλο φιλέτο με κρούστα παρμεζάνας. Σερβίρεται με λιγκουίνι, σάλτσα ντομάτας, φρέσκα κρέμας
και πράσινη σαλάτα

PORK CHOPS (D,G)
Three boneless grilled pork chops served with sage butter, salad and French fries
3 χοιρινές μπριζόλες, χωρίς κόκκαλο, ψημένες στη σχάρα με βούτυρο φασκόμηλου.
Σερβίρονται με σαλάτα και τηγανητές πατάτες

PORK FILLETS IN WILD MUSHROOM SAUCE (D,E,C,M,G)
Pork 	llets served with herbed baby potatoes and roasted vegetables
Χοιρινά φιλετάκια με σάλτσα άγριων μανιταριών. Σερβίρεται με μικρές πατάτες
αρωματισμένες με φρέσκα βότανα και ψητά λαχανικά

MIXED GRILLED PLATTER FOR 2 (G,D,SU,E)
2 pieces marinated pork pancetta , 2 mini pork burgers with melted mozzarella, 2 mini pork burgers 
with crispy bacon,2 marinated chicken 	llets, 2 chicken kebab, 4 chicken wings, 2 village sausages, 
2 pita pockets with halloumi, potato wedges, Greek pita bread, coleslaw and barbecue sauce
2 χοιρινές μαριναρισμένες πανσέτες, 2 χοιρινά μπιφτεκάκια με λιωμένο τυρί μοτσαρέλα, 2 χοιρινά 
μπιφτεκάκια με μπέικον, 2 κομμάτια μαριναρισμένο κοτόπουλο φιλέτο, 2 ξυλάκια κοτόπουλο σουβλάκι, 
4 φτερούγες κοτόπουλο, 2 χωριάτικα λουκάνικα, 2 κομμάτια πίτα με χαλούμι, πικάντικες πατάτες, Ελληνική 
πίτα, κόλσλοου και σάλτσα BBQ

€13,90
CHICKEN

κοτόπουλο

PORK &
LAMB

χοιρινό και αρνί

€14,90

€14,90

€15,50

€15,90

€16,90

€28,00

V Vegetarian / Κατάλληλο για χορτοφάγους        Vegan / Κατάλληλο για βέγκαν        Pescatarian / Κατάλληλο για πεσκατέριαν  * May contain small bones / Πιθανόν να περιέχει μικρά κόκκαλα  



FISH & SEAFOOD
ψάρι και θαλασσινά
SEA BASS FILLET (D,F,Ν)*
Pan seared sea bass 	llet with pistachio and parsley crust,  celeriac puree, dill infused olive oil,  
sauté baby spinach and roasted vegetables 
Φιλέτο λαβράκι σοταρισμένο σε ελαιόλαδο με κρούστα φιστικιού και μαϊντανού, σερβιρισμένο με 
πουρέ σελινόριζας, λάδι άνηθου, σπανάκι και ψητά λαχανικά 

GRILLED SALMON  (F)*
Grilled salmon steak, served with roasted vegetables and basmati rice 
Φιλέτο σολομού στη σχάρα. Σερβίρεται με ψητά λαχανικά και ρύζι μπασμάτι 

SALMON  WITH TRUFFLE AND SPRING PEA SAUCE (F,D)*
Pan seared salmon 	llet with new potatoes, tru�e and spring pea sauce, vegetables and spinach  
Σοταρισμένο φιλέτο σολομού, σερβιρισμένο με πουρέ μπιζελιών και λάδι μαύρης τρούφας, λαχανικά, 
σπανάκι και μικρές πατάτες

TERIYAKI SALMON STEAK (F,SE,S)*
Salmon 	llet  with teriyaki glaze and sesame seeds, served with basmati rice and roasted vegetables 
Φιλέτο σολομού με σάλτσα τεριγιάκι και σουσάμι. Σερβίρεται με μπασμάτι ρύζι και ψητά λαχανικά 

GRILLED PRAWNS (CR,D)
Tiger prawns marinated in fresh herbs, served with celeriac puree, dill infused olive oil, sauté baby 
spinach and roasted vegetables
Γαρίδες σχάρας μαριναρισμένες με φρέσκα βότανα, σερβιρισμένες με πουρέ σελινόριζας, λάδι άνηθου, 
σπανάκι και ψητά λαχανικά  

€20,90

SIDE DISHES
συνοδευτικά
French Fries Τηγανητές πατάτες € 2,20
Potato wedges Πικάντικες πατάτες € 2,30
Jacket potato Ψητή πατάτα € 2,30
Mashed Potato Πουρέ πατάτας € 2,30
Roast vegetables Ψητά λαχανικά € 2,30
Steamed vegetables Λαχανικά ατμού € 2,30
Basmati rice Ρύζι μπασμάτι € 2,00
Side salad Συνοδευτική σαλάτα € 2,50
Coleslaw Κόλσλoου € 2,30
Onion rings Δακτυλίδια κρεμμυδιών € 2,30
Caramelized onions Καραμελωμένα κρεμμύδια € 2,30
Tzatziki Τζατζίκι € 2,30
Yogurt Γιαούρτι € 2,30
Hummus Χούμους € 2,30
Grilled sweet potato Γλυκοπατάτα στη σχάρα € 2,30
Grilled mushrooms Μανιτάρια στη σχάρα € 2,30

 
 

€18,90

€19,90

€19,90

€22,90

V Vegetarian / Κατάλληλο για χορτοφάγους        Vegan / Κατάλληλο για βέγκαν        Pescatarian / Κατάλληλο για πεσκατέριαν  * May contain small bones / Πιθανόν να περιέχει μικρά κόκκαλα  



SALMON  WITH 
TRUFFLE AND 

SPRING PEA SAUCE

€19,90

SEA BASS FILLET

€20,90



KIDS MENU

HOMEMADE CHICKEN NUGGETS 120GR (G,E)
€6,50

Served with French fries
Κοτομπουκιές δικής μας παρασκευής  
σερβιρισμένες με τηγανητές πατάτες

HOMEMADE PORK BURGER 100GR (G,E,SE,D)
€6,50

Served with French fries
Χοιρινό μπιφτέκι δικής μας παρασκευής σερβιρισμένο  

με τηγανητές πατάτες

SPAGHETTI OR PENNE (G,D,C)
€4,90

With your choice of Napolitan, Bolognaise or Carbonara sauce 
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 (G,D)
€4,90

Served with French fries
Τοστ με ζαμπόν και τυρί με τηγανητές πατάτες

CLASSIC PIZZA (G,D)
€5,90

With ham, mozzarella cheese and tomato sauce
Πίτσα με ζαμπόν, τυρί μοτσαρέλλα και σάλτσα ντομάτας



DELICIOUS DESSERTS
ask for our menu

AFTERNOON TEA 
FOR 2

€19,90

WALNUT PIE

€5,50

ORANGE PIE

€5,50



DRINKS
ποτά
Local water large 1ltr Εγχώριο νερό μεγάλο 1ltr 
Local water small 0,5ltr Εγχώριο νερό μικρό 0,5ltr 
Perrier sparkling water 330ml Αεριούχο νερό 330ml 

Soft drinks 330ml Αναψυκτικά 330ml 
Iced tea 330ml Παγωμένο τσάι 330ml 
Peach Ροδάκινο, Lemon Λεμόνι 

Carlsberg 33cl 
Non Alcoholic Carlsberg 33cl 
Keo 33cl 
Leon
Somersby
Stella Artois 33cl / Corona 33cl 
Heineken 33cl 

VITALIZING JUICE 
A revitalizing blend of beetroot, carrot, cucumber and ginger  
Ένα αναζωογονητικό μείγμα από παντζάρι, καρότο, αγγουράκι και πιπερόριζα 
REFRESHING JUICE (C)
Refreshing elements of cucumber, parsley, celery, green apple enhanced with fresh mint 
Μια δροσιστική δημιουργία με αγγουράκι, μαϊντανός, σέλινο, πράσινο μήλο και φρέσκο δυόσμο 
ENERGIZING JUICE (C) 
A powerful source of nutrition combining carrot, green apple and celery
Ένας θρεπτικός θησαυρός από καρότο, πράσινο μήλο και σέλινο 
100% FRESHLY SQUEEZED JUICES 
Orange, carrot, apple, watermelon (seasonal), melon (seasonal) 
100% φρέσκος χυμός - πορτοκάλι, καρότο, μήλο, καρπούζι (εποχιακό), πεπόνι (εποχιακό)

Espresso Εσπρέσo 
Double espresso Διπλός εσπρέσο 
Cappuccino Καπουτσίνο 
Café latte Καφές με γάλα 
Americano Διπλή δόση εσπρέσο με ζεστό νερό 
Filter co�ee M&S Καφές φίλτρου M&S 
Deca�einated 	lter co�ee M&S Καφές φίλτρου ντεκαφεϊνέ M&S 
Instant co�ee Στιγμιαίος καφές 
Deca�einated instant co�ee Στιγμιαίος καφές ντεκαφεϊνέ 
Cyprus co�ee Κυπριακός καφές 
Double Cyprus co�ee Διπλός Κυπριακός καφές 

Frappe Φραπέ 
Freddo espresso Παγωμένο εσπρέσο 
Freddo cappuccino Παγωμένο καπουτσίνο με αφρόγαλα 
Iced latte Κρύο εσπρέσο με διπλή δόση γάλα 

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

€2,70
WATER

νερό

HOT
COFFEES
ζεστοί καφέδες

 

SOFT DRINKS &
 REFRESHMENTS

αναψυκτικά

BEER
SELECTION

μπύρες

100%
FRESH 

VEGETABLE 
& FRUIT 

JUICES
φρέσκοι χυμοί 

φρούτων και 
λαχανικών

COLD
COFFEES

κρύοι καφέδες
 

TEA
τσάι

€1,50
€3,70

€3,00
€3,00

€3,70
€3,50
€3,70

€4,50
€4,25

€3,90

€3,90

€3,90

€3,90

€2,90
€3,50
€3,70
€3,70
€3,80
€3,80
€3,80
€3,50
€3,50
€2,30
€2,90

€3,50
€3,70
€3,90
€3,90

€3,50

€3,50
€4,00



WINES
κρασιά
GOLD LABEL CABERNET SAUVIGNON (SU)
Winery: Marks & Spencer Variety: Cabernet Sauvignon
BURRA BROOK MERLOT (SU)
Winery: Marks & Spencer Variety: Merlot
BURRA BROOK SHIRAZ (SU)
Winery: Marks & Spencer Variety: Shiraz
ANDESITIS (SU)
Winery: Kyperounda Varieties: Cabernet Sauvignon, Grenache, Mataro
AGIORGITIKO BOUTARI (SU)
Winery: Boutari Variety: Agiorgitiko
PARANGA (SU)
Winery: Kir-Yiannis Varieties: Xinomavro, Merlot, Syrah

PINOT GRIGIO (SU)
Winery: Marks & Spencer Variety: Pinot Grigio
GOLD LABEL CHARDONNAY (SU)
Winery: Marks & Spencer Variety: Chardonnay
GOLD LABEL SAUVIGNON BLANC (SU)
Winery: Marks & Spencer Variety: Sauvignon Blanc
PETRITIS (SU)
Winery: Kyperounda Variety: Xynisteri
MOSCHOFILERO (SU)
Winery: Boutari Variety: Moscho	lero
PARANGA (SU)
Winery: Kir-Yiannis Varieties: Roditis, Malagousia

BURRA BROOK ROSÉ (SU)
Winery: Marks & Spencer Varieties: Shiraz, Grenache
KYPEROUNDAS ROSÉ (SU)
Winery: Kyperounda Varieties: Grenache, Shiraz

PROSECCO DRY (SU)
Winery: Marks & Spencer Variety: Prosecco
LABRUSCO BIANCO (SU)
Winery: Cascina S Maria Variety: Labrusco
LABRUSCO ROSATO (SU)
Winery: Cascina S Maria Variety: Labrusco

J.P. CHENET COLOMBARD CHARDONNAY (SU)
MOSCHOFILERO BOUTARI (SU)
J.P. CHENET CABERNET / SHIRAZ (SU)
AGIORGITIKO BOUTARI (SU)
J.P. CHENET SPARKLING ROSE (DEMI-SEC) 20cl (SU)
PROSECCO DRY 20cl (SU)

€15,90
RED
κόκκινο

ROSÉ
ροζέ

SPARKLING
αφρώδη

€15,90

WHITE
λευκό

SMALL
BOTTLED WINES 

18.7cl
ατομικά

€15,90

€20,50

€22,50

€22,00

€15,90

€15,90

€15,90

€19,50

€22,50

€20,00

€15,90

€20,50

€17,90

€16,90

€16,90

€5,50
€5,95
€5,50
€5,95
€6,20
€6,75



SPIRITS
αλκοολούχα ποτά
REGULAR WHISKY €5,20
Johnnie Walker Red Label, J&B, 
Famous Grouse 

PREMIUM WHISKY €5,75
Johnnie Walker Black Label, 
Chivas Regal, Jack Daniels 

REGULAR VODKA €5,20
Smirno�, Absolut 

Gin / Rum / Tequila €5,20
Zivania 200ml €9,50

Ouzo €4,00
Campari €4,90
Martini Bianco €5,20
Martini Dry €5,20
Martini Rosso €5,20

Amaretto di Saronno €5,20
Baileys, Mastiha €5,20

Fernet Branca €5,20
Mixers Aναμείξεις €1,00

WHISKY &
VODKA 4cl

SPIRITS 4cl

APERITIFS 4cl

LIQUEURS 4cl 

DIGESTIVES 4cl

COCKTAILS
κοκτέιλ
MOJITO CLASSIC €6,50
White rum, soda, brown sugar, 
fresh mint, fresh lime 
MOJITO STRAWBERRY €6,50
White rum, soda, strawberry syrup, 
strawberry puree, fresh mint, fresh lime 
MARGARITA LEMON €6,50
Tequila, Grand Marnier, 
Margarita mix, fresh lime 
MARGARITA STRAWBERRY €6,50
Tequila, strawberry syrup, 
strawberry liqueur, strawberry puree, 
Margarita mix 
CUBA LIBRE €6,50
Black rum, fresh lime, sugar syrup and Coke 
LONG ISLAND ICED TEA €7,25
Vodka, gin, tequila, rum, triple sec, Coke 
PINA COLADA €6,50
White Rum, Malibu, pineapple juice, 
fresh cream 
COSMOPOLITAN €6,50
Vodka, Cointreau, lime juice, cranberry juice 

NON ALCOHOLIC
μη αλκοολούχα
VIRGIN MARGARITAS €4,50
Margarita mix, fresh lime 
VIRGIN MOJITOS €4,50
Soda, brown sugar, fresh mint, fresh lime 

ALLERGEN LIST
Αλλεργιογόνες ουσίες

Some of the dishes, pastries and ice cream served in our restaurants may contain ingredients, which 
may cause allergies. Our sta� on duty are at your disposal should you require any clari	cation as to the 
 products used for the preparation of our menu.
Μερικά από τα πιάτα, τα γλυκά και τα παγωτά που σερβίρονται στα εστιατόρια μας μπορεί να περιέχουν 
συστατικά, τα οποία ενδέχεται να προκαλέσουν αλλεργίες. Το προσωπικό μας είναι στη διάθεσή σας εάν 
χρειάζεστε διευκρινίσεις σχετικά με τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται στο μενού του καταλόγου.






