tea | τσάι
Tea M&S
Τσάι M&S

€3,50

hot coffees | ζεστοί καφέδες

Afternoon
tea for 2

Espresso | Εσπρέσο
Decaffeinated εσπρέσο χωρίς καφεΐνη
ristretto μικρή, δυνατή δόση εσπρέσο
lungo εσπρέσο με περισσότερο νερό

€2,90

Double espresso | Διπλός εσπρέσο

€3,50

Espresso macchiato | Εσπρέσο με αφρόγαλα

€3,10

Cappuccino | Καπουτσίνο

€3,70

Decaffeinated | Χωρίς καφεΐνη

€3,70

Extra shot espresso | Έξτρα δόση εσπρέσο

€0,60

Extra shot of flavour* | Έξτρα δόση άρωμα
Ηazelnut, caramel, vanilla | Φουντούκι, καραμέλα, βανίλια

€0,50

Cappuccino Viennoise | Καπουτσίνο με σαντιγύ

€4,55

Café latte | Καφές με γάλα

€3,70

Flavoured latte (Hazelnut, caramel, vanilla)*
Καφές με γάλα και σιρόπι (φουντούκι, καραμέλα, βανίλια)

€4,20

Mocha latte
Καφές με γάλα και σιρόπι σοκολάτας

€3,90

Americano
Διπλή δόση εσπρέσο με ζεστό νερό

€3,80

Filter coffee M&S
Καφές φίλτρου M&S

€3,80

Decaffeinated filter coffee M&S
Καφές φίλτρου χωρίς καφεΐνη M&S

€3,80

Flavoured filter coffee
Αρωματικός καφές φίλτρου
Vanilla - Hazelnut | Βανίλια - Φουντούκι

€3,95

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

Hot chocolate | Ζεστή σοκολάτα

€3,95

assorted finger
sandwiches

Hot chocolate Viennoise
Ζεστή σοκολάτα με σαντιγύ

€4,50

€12,50

cold coffees
κρύοι καφέδες

€19,90

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

€3,50

Anise | Γλυκάνισος

€3,50

Iced tea M&S
Παγωμένο τσάι M&S

€3,70

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

juices | χυμοί
100% Freshly squeezed juices | 100% Φρέσκοι χυμοί

€3,90

Orange | Πορτοκάλι
Carrot | Καρότο
Apple | Μήλο
Watermelon [seasonal] | Καρπούζι [εποχιακό]
Μelon [seasonal] | Πεπόνι [εποχιακό]
Fresh vegetable juices | Φρέσκοι χυμοί λαχανικών

Afternoon tea for 2 (G,E,N,D,F)
€3,90

Vitalizing beetroot, carrot, cucumber and ginger
Αναζωογονητικό παντζάρι, καρότο, αγγουράκι και πιπερόριζα
Cucumber, parsley, celery, green apple and fresh mint
Aγγουράκι, μαϊντανός, σέλινο, πράσινο μήλο και φρέσκο
δυόσμο
Carrot, green apple and celery
Καρότο, πράσινο μήλο και σέλινο
Concentrated juices 330ml
Φυσικοί χυμοί

€3,30

Orange tetra pack 250ml
Πορτοκάλι

€2,20

Apple tetra pack 250ml
Μήλο

€2,20

€19,90

Αγγλικό παραδοσιακό τσάι για 2
9 finger sandwiches with smoked salmon, ham, edam cheese.
Assortment of afternoon tea pastries. 2 scones served with
jam and butter. Accompanied by coffee or tea
9 σάντουιτς με καπνιστό σολομό, ζαμπόν, τυρί ένταμ. Επιλογή
από μικρά γλυκά. 2 σκόουνς σερβιρισμένα με μαρμελάδα και
βούτυρο. Συνοδεύεται με καφέ ή τσάι
tea for 1 (G,D)
2 freshly baked scones plain served with jam and butter.
Accompanied by coffee or tea
2 φρεσκοψημένα σκόουνς σκέτα σερβιρισμένα
με μαρμελάδα και βούτυρο. Συνοδεύεται με καφέ ή τσάι

smoothies

€6,50

100% Real fruit smoothies, no added sugar
100% Κοκτέιλ φρέσκων φρούτων, χωρίς πρόσθετη ζάχαρη
Peach, strawberry & banana
Ροδάκινο, φράουλα & μπανάνα

€5,30

Raspberry, blueberry, apple & mango
Βατόμουρο, μύρτιλο, μήλο & μάνγκο
Melon, mango and strawberry
Πεπόνι, μάνγκο και φράουλα
Smoothies with yogurt
Κοκτέιλ φρέσκων φρούτων με γιαούρτι

€5,30
€5,30

finger food
platter
€16,90

€5,50

drinks | ποτά
Soft drinks 330ml | αναψυκτικά 330ml

€3,00

Iced tea 330ml | παγωμένο τσάι 330ml

€3,00

Peach | Ροδάκινο • Lemon | Λεμόνι
Energy drink 250ml
Ενεργειακό ποτό 250ml

€4,20

Local water large 1ltr
Εγχώριο νερό μεγάλο

€2,70

Local water small 0,5ltr
Εγχώριο νερό μικρό

€1,50

Perrier sparkling water 330ml
Αεριούχο νερό

€3,70

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

€16,90
finger food platter (G,D,F,SU,SE)
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.
€12,50
assorted finger sandwiches (G,D,F,SU)
12 finger 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
€16,90
smoked salmon finger sandwiches (G,D,F) V
12 finger sandwiches with smoked salmon and cream cheese
12 μικρά σάντουιτς με καπνιστό σολομό και κρεμώδες τυρί

EST

dessert
menu

Frappe | Φραπέ

€3,50

Frappe with vanilla ice cream
Φραπέ με παγωτό βανίλια

€3,90

Freddo espresso | Παγωμένο εσπρέσο

€3,70

Freddo cappuccino
Παγωμένο καπουτσίνο με αφρόγαλα

€3,90

Iced latte
Κρύο εσπρέσο με διπλή δόση γάλα

€3,90

Ιced flavoured latte* (hazelnut, caramel, vanilla)
Κρύος καφές με σιρόπι (φουντούκι, καραμέλα, βανίλια)

€4,40

Mochaccino | Μοκατσίνο

€4,70

Caramelccino
Τσίνο με σιρόπι καραμέλας

€4,70

Iced chocolate | Κρύα σοκολάτα

€4,20

milkshakes
Vanilla, strawberry, chocolate, mocha, caramel
Βανίλια, φράουλα, σοκολάτα, μόκα, καραμέλα

€4,70

Oreo cookies
Μπισκότο όρεο

€4,80

* Αvailable in sugar free | Διατίθεται και χωρίς ζάχαρη

choco hazelnut crepe (G,E,N,D)

V

€7,90

Crepe filled with hazelnut chocolate, vanilla ice cream,
chocolate sauce and walnuts
Κρέπα με γέμιση σοκολάτας φουντουκιού, παγωτό βανίλια,
σιρόπι σοκολάτας και ψίχα από καρύδια

strawberry crepe (G,E,N,D)

V

[ SEASONAL | ΕΠΟΧΙΑΚΟ ]

choco banana crepe (G,E,N,D)

€7,90

€7,90

Crepe with white chocolate, vanilla ice cream,
strawberries, strawberry sauce and almond
flakes

Crepe with hazelnut chocolate, vanilla
ice cream, banana, chocolate sauce
and walnuts

Κρέπα με άσπρη σοκολάτα, παγωτό βανίλια,
φράουλες, σιρόπι φράουλας και νιφάδες
αμυγδαλόψιχας

Κρέπα με γέμιση σοκολάτας φουντουκιού,
παγωτό βανίλια, μπανάνες, σιρόπι
σοκολάτας και ψίχα απο καρύδια

white chocolate crepe (G,E,N,D)

V

V

€7,90

Crepe with white chocolate, vanilla ice cream,
chocolate sauce and almond flakes. Κρέπα με άσπρη σοκολάτα,
παγωτό βανίλια, σιρόπι σοκολάτας και νιφάδες αμυγδαλόψιχας.

crepe du glace (G,E,N,D)

€7,90

V

Crepe filled with vanilla ice cream, topped with walnuts,
caramel and chocolate sauce. Κρέπα με γέμιση παγωτού
βανίλια, ψίχα από καρύδια, σιρόπι καραμέλας και σοκολάτας.

apple crepe (G,E,N,D)

€7,90

V

Crepe with apple filling, vanilla ice cream, caramel sauce
and walnuts. Κρέπα με γέμιση μήλου, παγωτό βανίλια,
σιρόπι καραμέλας και ψίχα από καρύδια.

honey apple waffle (G,E,N,D)

€7,90

V

Waffle with honey apple filling, vanilla ice cream
and walnuts. Βάφλα με γέμιση μήλου, μέλι, παγωτό βανίλια
και ψίχα από καρύδια.

choco banana waffle (G,E,N,D)

V

€7,90

Waffle with hazelnut chocolate, vanilla ice cream, banana,
chocolate sauce and walnuts
Βάφλα με γέμιση σοκολάτας φουντουκιού, παγωτό βανίλια,
μπανάνες, σιρόπι σοκολάτας και ψίχα από καρύδια

strawberry waffle (G,E,N,D)

V [ SEASONAL | ΕΠΟΧΙΑΚΟ ]

red velvet pancakes (G,D,N,E)

carrot cake (G,E,N,D)

V

€7,90

€8,90

Waffle with white chocolate, vanilla ice cream,
strawberries, strawberry sauce and almond flakes

White chocolate, fresh strawberries, almonds and crumbled
biscuit

Βάφλα με άσπρη σοκολάτα, παγωτό βανίλια,
φράουλες, σιρόπι φράουλας και νιφάδες
αμυγδαλόψιχας

Τηγανίτες με γεύση Red Velvet, με λευκή σοκολάτα, φρέσκες
φράουλες, αμύγδαλα και ψιλοτριμμένο μπισκότο

V

€6,30

chocolate cake
V

(G,E,N,D)
€5,90

Κέικ καρότου

walnut pie
€5,50

Κέικ σοκολάτας

Καρυδόπιτα

orange pie
€5,50

Πορτοκαλόπιτα

apple pie V
€5,50
Served with vanilla ice cream
Μηλόπιτα με παγωτό βανίλια

granola with low fat yogurt
and berries (N,D)

V

€6,90
Low-fat yogurt served with compote of wild berries, fresh
strawberries, and homemade granola of pumpkin seeds,golden
lineseeds, sunflower 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,
χρυσούς λιναρόσπορους και ηλιόσπορους με μέλι.
With coconut yogurt / Με γιαούρτι καρύδας

€8,90

low fat yogurt & fruit parfait (N,D)
€6,90

Layers of fresh fruit salad, low fat yogurt,
muesli, carob syrup in a glass drizzled
with honey
Στρώσεις από σαλάτα φρέσκων φρούτων,
γιαούρτι χαμηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά,
μούσλι, χαρουπόμελο και μέλι
With coconut yogurt / Με γιαούρτι καρύδας

V

caramel brownies (G,E,N,D)

V

€5,50

Caramel ice cream with
brownies and caramel sauce
Παγωτό καραμέλα
με μπράουνις και
σιρόπι καραμέλας

€5,50
Σοκολατόπιτα

fresh fruit salad

Φρουτοσαλάτα με φρέσκα φρούτα

€4,90

Fresh fruit salad with vanilla ice cream
Φρουτοσαλάτα με φρέσκα φρούτα και παγωτό βανίλια

€5,50

classic ice cream (D)

€4,90

V

Strawberry, chocolate, vanilla ice cream
Παγωτό φράουλα, σοκολάτα, βανίλια

€8,90

low fat
yogurt (N,D)

chocolate pie

lemon sorbet
Σορμπέ λεμονιού

diabetic vanilla ice cream (D)

V

€5,50

Παγωτό βανίλια για διαβητικούς

Served with honey
and walnuts
Γιαούρτι χαμηλής
περιεκτικότητας σε λιπαρά
με μέλι και καρύδια
With coconut yogurt / Με γιαούρτι καρύδας

lactose free cookies and
cream ice cream (D,E) V

€7,50

€2,95

V Vegetarian / Κατάλληλο για χορτοφάγους

Vegan / Κατάλληλο για βέγκαν

V

€2,95
€2,95

Παγωτό με μπισκότο και κρέμα χωρίς λακτόζη
Selection of vanilla, strawberry, chocolate, oreo cookies, caramel, mocha
Επιλογή από βανίλια, φράουλα, σοκολάτα, μπισκότο όρεο, καραμέλα, μόκα

