


Croissant / Κρουασάν 
Freshly baked butter, cheese and chocolate croissant / 
Φρεσκοψημένα κρουασάν με βούτηρο, τυρί η σοκολάτα

Two Fried eggs on toast /
Δύο τηγανητά αυγά σε τοστ  
Plain Omelette / Ομελέτα 
Extra charge/ Επιπλέον Χρέωση: 
A choice of / Με επιλογή από
Ham / Zαμπόν 
Bacon / Mπέικον 
Cheese / Tυρί 
Halloumi / Xαλούμι 
Mushroom / Mανιτάρι 
Onion / Kρεμμύδι 

Natural Yoghurt with honey and walnuts / 
Γιαούρτι με μέλι και καρύδια  
Ham & Cheese Toast /  
Τοστ Ζαμπόν & Τυρί  
English breakfast  
Two eggs, sausage, baked beans, bacon, grilled tomato with toast and 
marmalade / Δύο αυγά, λουκάνικο, φασόλια, μπέικον, ντομάτα στη 
σχάρα με τοστ και μαρμελάδα 

Chicken Ceasar Wrap / 
Tορτίλλας με Φιλέτο Κοτόπουλο 
Strips of chicken fillet and Caesar dressing wrapped in tortilla bread / 
Λωρίδες από φιλέτο κοτόπουλο και σάλτσα του Καίσαρα τυλιγμένα σε 
τορτίγια

Club Sandwich / Club Σάντουιτς 
Chicken fillet, crispy bacon, fried egg, tomato, lettuce, mayonnaise 
served in triple toasted bread / Φιλέτο κοτόπουλο, τραγανό μπέικον, 
τηγανητό αυγό, ντομάτα, μαρούλι, μαγιονέζα, σερβίρεται σε τριπλό τοστ 

Steak & Cheese Sandwich / 
Σάντουιτς με Φιλέτο Βοδινό και Τυρί 
Strips  fillet of beef, stir fried vegetables topped with cheddar cheese 
served in baquette bread / Λωρίδες από φιλέτο βοδινό, σοταρισμένα 
λαχανικά, τυρί τσέvταρ σερβιρισμένο σε ψωμί μπακέτα. 

Prawn Sandwich / Σάντουιτς με Γαρίδες  
Served in baquette bread with light mayonnaise ,lettuce, fresh lime 
juice, dill, tabasco, with a touch of caviar and slice of boiled eggs / 
Σερβίρεται σε σε ψωμί μπακέτα με ελαφριά μαγιονέζα, μαρούλλι, χυμό  
από φέσκο λάιμ, άνιθο, ταμπάσκο με πινελιές από χαβιάρι και ροδέλες 
βραστού αυγού

All the above are served with  french fries or wedges and salad
Όλα τα πιο πάνω σερβίρονται με τηγανιτές πατάτες ή wedges και 
σαλατα

served until 12.00 pm
σερβίρεται μέχρι τις 12.00 μμ



Cheese Platter / Ποικιλία Τυριών 
International cheeses / Διεθνή τυριά  

Meat Platter / Ποικιλία Αλλαντικών  
International cold cuts / Διεθνή αλλαντικά 

Mixed Platter / 
Ποικιλία Τυριών και Αλλαντικών 
Ιnternational cold cuts and cheeses / 
Συνδυασμός από διεθνή αλλαντικά και τυριά

BBQ Platter / Ποικιλία Μπάρμπεκιου  
BBQ wings, mozzarella sticks, onion rings, potato skins with cheese 
and bacon / Φτερούγες κοτόπουλου μαριναρισμένες με σάλτσα 
μπάρμπεκιου, μπαστουνάκια μοτσαρέλας, ροδέλες κρεμμυδιού, 
φλούδες πατάτας με τυρί και μπέικον

Ouzo Platter / Ουζομεζέδες  
Marinated: Gavros, Octopus, Whitebait, Sardines; served with feta, 
cucumber, black olives and taramosalata / Μαριναρισμένα ψάρια και 
μαλάκια: Γαύρος, Χταπόδι, Μαρίδα, Σαρδέλλες, συνοδεύονται από 
φέτα, αγγουράκι, μαύρες ελιές και ταραμοσαλάτα

Sausage Platter / Ποικιλία Λουκάνικων 
Ιnternational sausages served with a selection of condiments
Διεθνή λουκάνικα, σερβίρονται με διάφορα καρυκεύματα  

Fruit Platter / Ποικιλία Φρούτων 
A selection of seasonal fruit / Συνδιασμός από εποχιακά φρούτα

All platters are for 2 persons / Όλες οι ποικιλίες είναι για 2 άτομα

Cyprus Dips / Κυπριακά Συνοδευτικά 
Taramas Τάραμας  
Tahini / Tαχίνι  
Tzatziki / Τζαντζίκι  
Hummus / Xούμους  

Served with pitta bread / Σερβίρονται με πίτα 

Mexican Dips / Μεξικάνικες Σάλτσες 
Tomato salsa / Σάλτσα ντομάτας   
Cheese sauce / Σάλτσα λιωμένου τυριού   
Sour cream / Eλαφρώς ξινή κρεμώδης σάλτσα  
Guacamole / Σάλτσα αβοκάντο   
Served with tortilla chips / Σερβίρονται με πατατάκια τορτίγιας

Chicken Wings / Φτερούγιες Κοτοπούλου
Served with BBQ sauce / Σερβίρονται με σάλτσα μπάρμπεκιου

6pcs / 12pcs 



Spaghetti Bolognese / 
Σπαγγέτι Μπολονέζ 
Beef and Pork minced meat / Βοδινό και Χοιρινό κιμά

Spaghetti Carbonara / 
Σπαγγέτι Καρμπονάρα 
Bacon, garlic, crushed black pepper, mushroom and fresh cream / 
Μπέικον, σκόρδο, σπαστό μαύρο πιπέρι, μανιτάρια 
και φρέσκα κρέμα

Penne Arrabbiata / Πέννες Αραμπιάτα  
Zucchini, aubergine, onions , garlic, black olives, mix pepper and 
tomato chops / Κολοκύθι, μελιτζάνα, κρεμμύδι, μαύρες ελιές, μείγμα 
πιππεριών και κομμάτια ντομάτας 

Salmon Tagliatelle / 
Ταλιατέλες με Σολωμό  
Garlic, parsley, tomato chops, fresh cream and fish stock in white 
tagliatelle / Σκόρδο, μαϊντανό, κομμάτια ντομάτας, φρέσκα κρέμα και 
ζωμός ψαριού με άσπρες ταλιατέλες

Penne di Μare / Πέννες με Θαλασσινά 
Prawns, mussels and basil tomato sauce / 
Γαρίδες, μύδια και σάλτσα ντομάτας με βασιλικό

All pasta dishes are served with parmesan cheese
Όλα τα ζυμαρικά σερβίρονται με τυρί παρμεζάνα

Village Salad / Χωριάτικη Σαλάτα 
Cherry tomatoes, cucumber, crispy salad, onions, black olives, feta 
cheese, oregano served with oil vinaigrette and crispy pitta bread / 
Ντομάτινια, αγγουράκι, τραγανή σαλάτα, κρεμμύδι, μαύρες ελιές, φέτα, 
ρίγανη, σερβίρεται με βινεγκρέτ και τραγανή πίτα

Halloumi Salad / Σαλάτα με Χαλλούμι 
Fried Halloumi, crispy bacon, mushrooms, cherry tomatoes, rocket 
plant served with honey balsamic vinaigrette / Τηγανισμενο χαλλούμι, 
τραγανό μπέικον, μανιτάρια, ντοματίνια, ρόκα, σερβίρεται με βινεγκρέτ 
από μέλι και βαλσάμικο

Chicken Caesar Salad / 
Σαλάτα του Καίσαρα 
Grilled chicken fillet, iceberg, crispy bacon, garlic croutons, parmesan 
cheese served with a caesar dressing / Φιλέτο κοτόπουλο στην σχάρα, 
iceberg, τραγανό μπέικον, κρουτόν σκόρδου, νιφάδες παρμεζάνας, 
σερβίρεται με σάλτσα Καίσαρα    

Chicken Mango / Κοτόπουλο με Μάvγκο 
Chicken fillet, mango, pineapple, rocket plant, walnuts, parmesan 
cheese served with apple dressing / Φιλέτο κοτόπουλο, μάνγκο, 
ανανάς, ρόκα, καρύδια, παρμεζάνα, σερβίρεται με σάλτσα μήλου

Goat’s Cheese Salad / 
Σαλάτα με Κατσικίσιο Τυρί * 
Goat’s cheese, crispy salad, pomegranate,  roasted almond flakes 
served with raspberry-honey vinaigrette / Κατσικίσιο τυρί, τραγανή 
σαλάτα,ροδι, καβουρδισμένες νιφάδες αμύγδαλου, σερβίρεται με 
βινεγκρέτ από μέλι και βατόμουρα 

Avocado Prawn Salad / 
Σαλάτα με Αβοκάντο και Γαρίδες 
Prawns, avocado, cherry tomatoes, fresh mixed peppers, crispy salad 
served with light chili mayonnaise dressing / Γαρίδες, αβοκάντο, 
ντοματίνια, φρέσκιες πιπεριές, τραγανή σαλάτα σερβίρεται με ελαφριά 
σάλτσα τσίλι μαγιονέζα.

Grilled Salmon Salad / 
Σαλάτα με Σολωμό στη Σχάρα * 
Grilled salmon, mango, pineapple, avocado, red onions, fresh peppers, 
crispy salad, served with horseradish sauce / Σολωμός σχάρας, μάνγκο, 
ανανά, αβοκάντο, κόκκινο κρεμμύδι, φρέσκιες πιπεριές, τραγανή 
σαλάτα, σερβίρεται με σάλτσα χρένου

*Crispy Salad (Lettuce, Lollo Rosso, Frisée)
* Τραγανή σαλάτα (Mαρούλι, Λόλο Ρόσο, Αντίδι)



Chef’s Hamburger / Μπιφτέκι Xοιρινό του Σεφ  
Hamburger in a sesame seed bun with tomato, gherkins, cheddar cheese, onion 
rings served with BBQ sauce/ Mπιφτέκι σε σουσαμένιο ψωμάκι με ντομάτα, ξυδάτο 
αγγουράκι, τυρί τσένταρ, ροδέλες κρεμμυδιού, σερβίρεται με σάλτσα μπάρμπεκιου

Chicken Burger / Μπιφτέκι Κοτόπουλο 
Chicken Minced Meat served in a sesame seed bun with tomato, lettuce and 
onions / Κειμάς κοτόπουλο σε ψωμάκι από σουσάμι με ντομάτα, μαρούλι και 
κρεμμύδι 

Angus Beef Burger (100% beef) / 
Μπιφτέκι Βοδινό Angus (100% βοδινό) 
Char-grilled beef served in a sesame seed bun with caramelised onions, cheddar 
cheese, crispy bacon, topped with cocktail sauce / Μπιφτέκι σε σουσαμένιο 
ψωμάκι με καραμελωμένα κρεμμύδια, τυρί τσένταρ, τραγανό μπέικον και σάλτσα 
κοκτέιλ  

All the above are served with salad and french fries or wedges
Όλα τα πιο πάνω σερβίρονται με σαλάτα και τηγανιτές πατάτες ή wedges

Side Orders / Συνοδευτικά 
Grilled Bacon / Μπέικον στη Σχάρα  
Fried Egg / Τηγανισμένο Αυγό   
Fried Mushrooms / Τηγανισμένα Mανιτάρια 
Corn on the Cob / Καλαμπόκι 
French Fries or Wedges / Τηγανιτές Πατάτες ή Wedges  
Onion Rings / Ροδέλες Κρεμμυδιού  

Grilled Pork Souvlaki / 
Χοιρινό Σουβλάκι στη Σχάρα 
Μarinated with Cyprus herbs and virgin olive oil, salad, tzantziki served on pitta 
bread / Mαριναρισμένο με μπαχαρικά της Κύπρου και αγνό ελαιόλαδο, σαλάτα, 
τζατζίκι, σερβίρεται με πίτα

Grilled Chicken Fillet Souvlaki / 
Κοτόπουλο Φιλέτο Σουβλάκι στη Σχάρα 
Marinated with Cyprus herbs and virgin olive oil with salad, tzatziki, served on 
pitta bread / Mαριναρισμένο με μπαχαρικά της Κύπρου και αγνό ελαιόλαδο, 
σαλάτα, τζατζίκι, σερβίρεται με πίτα

Grilled Half Boneless Chicken / 
Μισό Κοτόπουλο στη Σχάρα xωρίς κόκκαλο 
Served with grilled vegetables and tzatziki /
Σερβίρεται με λαχανικα της σχαρας και τζατζίκι

Godzilla Grilled Pork Chop / 
Χοιρινή Μπριζόλα στη Σχάρα               
Served with BBQ sauce and salad / 
Σερβίρεται με σάλτσα μπάρμπεκιου και σαλάτα

Rib Eye Steak 
Fresh grilled fillet of beef served on bed of grilled vegetables accompanied with 
Béarnaise sauce / Φιλέτο βοδινό που σερβίρεται σε στρώση από λαχανικά σχάρας, 
συνοδεύεται με σάλτσα Béarnaise

Grilled Fillet Steak/Φιλέτο στη Σχάρα  
Served with grilled vegetables and Béarnaise sauce/ 
Σερβίρεται με λαχανικά της σχάρας και σάλτσα Béarnaise

Mixed Grill / Συνδιασμός Σχάρας 
(for two/2 άτομα) 
Medallion of beef fillet steak, chicken and pork skewers, Cyprus sausage, 
grilled halloumi, onion rings, stir-fry vegetables, with pita bread and tzantziki  
/ Mενταγιόν από φιλέτο βοδινό, κοτόπουλο και χοιρινό σουβλάκι, Κυπριακό 
λουκάνικο, χαλούμι σχάρας, ροδέλες κρεμμυδιού, σωταρισμένα λαχανικά, 
σερβίρεται με πίτα και τζαντζίκι  

Pink Pepper Steak / 
Φιλέτο με Σάλτσα Pοζ Πιπεριού 
Pan fried fillet of beef in pink pepper sauce  served with steam vegetables / 
Φιλέτο βοδινό με σάλτσα ροζ πιπεριού , σερβίρεται με εποχιακά λαχανικά ατμού

Wild Mushroom Steak / 
Φιλέτο με Άγρια Μανιτάρια 
Pan fried fillet of beef in a wild mushroom cream sauce served with steam 
vegetables / Φιλέτο βοδινό με κρεμώδη σάλτσα άγριων μανιταριών σερβίρεται με 
εποχιακά λαχανικά σοταρισμένα σε βούτυρο

All the above are served with  French fries or wedges or jacket potatoes / Όλα τα 
πιο πάνω σερβίρονται με  τηγανιτές πατάτες ή wedges ή ψητή πατάτα



Grilled Calamari / Καλαμάρι στη Σχάρα 
Served with a spinach mushroom ragout and wild rice / 
Σερβίρεται με σπανάκι μανιτάρι ραγού και άγριο ρύζι. 

Seafood Skewer / 
Σουβλάκι με Θαλασσινά 
Grilled fresh salmon, prawns, octopus served with wedges, grilled 
vegetables and lemon olive oil dressing / Φρέσκος σολωμός, γαρίδες, 
χταπόδι, σερβίρεται με πατάτες wedges, λαχανικά στη σχάρα και 
λαδολέμονο

Grilled Fillet of Salmon / 
Σολωμός στη Σχάρα 
Served with grilled vegetables, jacket potato and herbed butter 
sauce  Σερβίρεται με λαχανικά στη σχάρα, ψητή πατάτα και σάλτσα 
αρωματικού βουτύρου

Grilled Octopus / Χταπόδι στη σχάρα    
Served with lemon olive oil dressing ,grilled vegetables and French 
fries / Σερβίρεται με λαχανικά στη σχάρα, πατάτες τηγανητές και 
λαδολέμονο.

Mussels in Shell / Μύδια με Kέλυφος 
16 pan fried green mussels cooked in cream sauce served with wild rice and 
steam vegetables / 16 σοταρισμένα πράσινα μύδια με βούτηρο σκόρδου σε 
φρέσκα κρέμα, σερβίρεται με αγριο ρύζι και λαχανικά. 

Garlic King Prawns / Γαρίδες με σκόρδο 
Pan fried king prawns (shells off ) in a garlic cream sauce served with 
butter vegetables and wild rice / Σοταρισμένες καθαρισμένες γαρίδες 
σε λευκη σαλτσα με σκόρδο, λαχανικά σοταρισμένα σε βούτυρο, 
σερβίρεται με αγριο ρύζι. 

Grilled Seafood Platter /  
Ποικιλία θαλασσινών στην σχάρα   
(For two / 2 ατομα)
Octοpus , kalamari, mussels, salmon, fillet of seabass, king prawns 
accompanied with garlic butter, taramas, lemon olive oil dressing 
served with homemade wedges and grilled vegetables / Χταπόδι, 
καλαμάρι, μύδεια, σολωμός, φιλέτο λαβράκι, γαρίδες συνοδεύονται 
με βούτηρο σκόρδου, ταραμά, λαδολέμονο σερβίρονται με wedges και 
λαχανικά στη σχάρα.    





Fruit Breeze    
Seasonal fruits with vanilla, banana & strawberry ice cream, fresh 
cream and biscuits / Εποχιακά φρούτα με παγωτό βανίλια, μπανάνα, 
φράουλα φρέσκα κρέμα και μπισκότα

Chocoholic 
Pieces of brownies with walnuts, chocolate and vanilla ice cream, 
stracciatella sauce and chocolate flakes / Κομμάτια από μπράουνι με 
καρύδι , παγωτό σοκολάτας και βανίλιας, σάλτσα στρατσιατέλλας και 
νιφάδες σοκολάτας

Yogurt forest fruit     
Strained yogurt with forest fruit, yogurt forest and cheesecake ice 
cream, fresh cream, berries frutti di bosco sauce 
and biscuits / Στραγγιστό γιαούρτι με γιαούρτι του δάσους, εποχιακά 
φρούτα και παγωτό τσιζκέικ , φρέσκα κρέμα, σάλτσα από φρούτα του 
δάσους και μπισκότα

Honey with yogurt delight    
Three scoops of plain yogurt ice cream with honey and walnuts /
Τρεις μπάλες γιαούρτι παγωτό με μέλι και καρύδια

Mix n Match 
Choose your own 3 flavours served with whipped cream and your own 
choice of sauce / Επιλέξτε τις δικές σας 3 γεύσεις, σερβίρεται με κρέμα 
σαντιγί και με σιρόπι της επιλογής σας

Flavours / Γεύσεις
Strawberry/ Chocolate/ Vanilla/ 
Banana/ Yogurt/ Lemon Sorbet                    
Φράουλα/Σοκολάτα/Βανίλια/
Μπανάνα/Γιαούρτι/Λεμόνι Σορμπέ 

Sauces: Chocolate / Strawberry / Caramel
Σιρόπι: Σοκολάτα / Φράουλα / Καραμέλα  

Mahalepi / Μαχαλεπί 
Served with rose ice cream  
Σερβίρεται με παγωτό τριαντάφυλλο

Apple Pie / Μηλόπιτα 
Warm raisin and cinnamon apple pie served with vanilla ice cream and 
custard sauce / Ζεστή μηλόπιτα με σταφίδες και κανέλλα, σερβίρεται 
με παγωτό βανίλια και σάλτσα κάστερ 

Baked Cheesecake / Τσιζκέικ Φούρνου 
Traditional baked cheesecake served with black currant 
sauce / Παραδοσιακό Τσιζκέικ φούρνου σερβίρεται με σάλτσα 
φραγκοστάφυλλο 

Chocolate Lava Cake / Λάβα Κέικ  
Warm chocolate cake served with vanilla ice cream /
Ζεστό κέικ σοκολάτας, σερβίρεται με παγωτό βανίλια 

Fresh Fruit Salad / 
Φρέσκα Φρουτοσαλάτα 
Served with fresh seasonal fruits / 
Σερβίρεται με φρέσκα φρούτα εποχής 

Lemon Meringue Pie / 
Λεμονόπιτα με Μαρέγκα   
Served with lemon sauce/ 
Σερβίρεται με σάλτσα λεμόνι



Plain Crepe / Απλή Κρεπά  
Praline chocolate or White Chocolate with Ice Cream
Πραλίνα σοκολάτα ή Λευκή Σοκολάτα με Παγωτό  

Extra charge/ Επιπλέον Χρέωση: 
Honey / Μέλι  / Biscuit / Μπισκότο  / 
Walnuts / Καρύδια  / Banana / Μπανάνα , 
Stawberry / Φράουλα   Oreo Buiscuit/ Μπισκοτο Όρεο 

Strawberry Crepe / Κρεπά με Φράουλες 
Served with strawberries,buiscuits, vanilla ice cream, whipped cream 
and strawberry sauce/ Σερβίρεται με φράουλες, μπισκότο, παγωτό 
βανίλια, σαντιγί και σάλτσα φράουλας 

Banana Chocolate Crepe / 
Κρέπα Σοκολάτας 
Served with praline chocolate, banana, vanilla ice cream,  whipped 
cream and biscuits / Σερβίρεται με πραλίνα σοκολάτα, μπανάνα, 
παγωτό βανίλια, σαντιγί και μπισκότο

Calma Crepe / Κρεπά Calma 
White chocolate, praline chocolate, strawberries, banana, biscuit, 
vanilla ice cream with whipped cream / Λευκή σοκολάτα, πραλίνα 
σοκολάτα, φράουλες, μπανάνα, μπισκότο, παγωτό βανίλια με σαντιγί

Ferrero Crepe / Κρέπα Ferrero  
Ferrero praline, strawberries ,bananas, vanilla ice cream and whipped 
cream / Ferrero πραλίνα, φράουλες, μπανάνες, παγωτό βανίλια και 
φρέσκα κρέμα

Plain Waffle / Απλή Βάφλα 
Praline chocolate or White Chocolate with Ice Cream
Πραλίνα Σοκολάτα ή Λευκή Σοκολάτα με Παγωτό  

Extra charge/ Επιπλέον Χρέωση: 
Honey / Μέλι  / Biscuit / Μπισκότο  / 
Walnuts / Καρύδια  / Banana / Μπανάνα , 
Stawberry / Φράουλα   Oreo Buiscuit/ Μπισκοτο Όρεο 

Praline Waffle / Βάφλα Πραλίνα  
With praline, sugar powder and ice cream      
Με πραλίνα, ζάχαρη άχνη και παγωτό

Mix Waffle / Βάφλα Μικτή  
With praline and white chocolate, ice cream and biscuits    
Με πραλίνα και λευκή σοκολάτα, παγωτό και μπισκότο

Banana Waffle / Βάφλα  Μπανάνα  
With praline, ice cream, biscuits, banana and syrup   
Με πραλίνα, παγωτό, μπισκότο, μπανάνα και σιρόπι

Oreo Waffle / Βάφλα Οreo  
With white chocolate, ice cream, oreo biscuit 
and fresh strawberries / Με λευκή σοκολάτα, παγωτό, μπισκότο oreo 
και φρέσκιες φράουλες

Apple Waffle / Βάφλα Μήλου  
With honey, ice cream, apple, walnuts and cinamon   
Με μέλι, παγωτό, μήλο, καρύδια και κανέλλα

Flavours: Strawberry/Chocolate/Vanilla
Γεύσεις: Φράουλα/Σοκολάτα/Βανίλια





Cyprus Coffee / Κυπριακός Καφές 
Double Cyprus Coffee /  
Διπλός Κυπριακός Καφές  
Instant Coffee / Στιγμιαίος Καφές 
Filter Coffee / Καφές Φίλτρου 
Espresso / Εσπρέσο 
Double Espresso / Διπλός  Eσπρέσο 
Espresso Macchiato / 
Εσπρέσο με Aφρόγαλα 
Americano / Αμερικάνο 
Cappuccino / Καπουτσίνο 
Latte / Λάτε 
Mocha / Μόκα 
White Μocha / Λευκή Μόκα 
Caramel Latte Μacchiato / 
Λάτε Μακιάτο με Καραμέλα 
Latte Baileys / Λάτε με Baileys 
Irish Coffee / Καφές Φίλτρου 
με Ουίσκι Jameson και Φρέσκα Κρέμα 
Hot Chocolate / Ζεστή Σοκολάτα 
White Hot Chocolate / 
Λευκή Ζεστή Σοκολάτα 
Tea / Τσάι  
Α selection of teas / Επιλογές από τσάι

Frappe / Φραπέ 
Frappe with Ice Cream / 
Φραπέ με Παγωτό 
Iced Chocolate / Κρύα Σοκολάτα  
Freddo Espresso / Κρύο Εσπρέσο 
Freddo Cappuccino / Κρύο Καπουτσίνο 
Iced Americano / Κρύο Αμερικάνο 
Iced Latte / Κρύο Λάτε 
Iced Mocha / Κρύα Μόκα 
Iced White Mocha / Κρύα Λευκή Μόκα 
Iced Caramel Latte Macchiato / 
Κρύα Καραμέλα Λάτε Μακιάτο 
Available Syrups / Διαθέσιμα Σιρόπια
Caramel / Καραμέλα  
Vanilla / Βανίλια  
Hazelnut / Φουντούκι  
Cinnamon / Κανέλα  

Extra Espresso Shot / Επιπλέον Δόση Εσπρέσο  

All beverages are available decaffeinated
Όλα τα ροφήματα  είναι διαθέσιμα και με χωρίς καφεΐνη



Tutti Frutti 
Apple juice, strawberries, banana and sorbet
Χυμός από μήλο, φράουλα, μπανάνα και σορμπέ

Limeberry 
Forest fruits (strawberries, raspberries, blueberries), lime and apple juice 
Φρούτα του δάσους, λάιμ και χυμός μήλο

Mango Passion Fruit     
Mango, passion fruit, lemon sorbet and peach juice 
Μανγκο, φρούτα του πάθους, σορμπέ λεμόνι και χυμός ροδάκινου 

Berry Blast 
Forest fruits, banana, passion fruit, lemongrass and apple juice / Φρούτα του 
δάσους, μπανάνα, φρούτο του πάθους, λεμονόχορτο και χυμός μήλο

Banana Street  
Μango, banana, lemon sorbet and appled juice  
Μάνγκο, μπανάνα, σορμπέ λεμόνι και χυμός μήλου

Pineapple Crush Smoothie 
Orange juice, pineapple juice, pineapple chunks and banana
Χυμός απο πορτοκάλι και ανανά, κομματάκια από ανανά και μπανάνα

Daily Vitamix  
Mango, banana, apple juice and pineapple juice
Μάνγκο, μπανάνα, χυμός μήλο και χυμός ανανά 

Fully Antioxidant 
Forest fruits, lemongrass, ginger, cassis syrup, fresh lime and cranberry juice / 
Φρούτα του δάσους, λεμονόχορτο, πιπερόριζα, σιρόπι κασίς, φρέσκο λάιμ και χυμό 
κράνμπερι

Watermelon Refresher 
Green tea with watermelon and basil / Πράσινο τσάι με καρπούζι και βασιλικό

Internal Detox  
Green tea with berry fusion and lime / 
Πράσινο αντιοξειδοτικό τσάι με μούρα και λάιμ

Peach Iced Tea   
Fresh Green tea, mango and peach / Φρέσκο πράσινο τσάι, μάνγκο και ροδάκινο

Strawberry Iced Tea   
Green tea with strawberry juice, lemon juice, fresh strawberries and mint leaves / 
Πράσινο τσάι με χυμό φράουλας, χυμό λεμόνι, φέσκες φράουλες  
και φύλλα μέντας

Apple Iced Tea   
Fresh Green tea, green apple and cinnamon
Φρέσκο πράσινο τσάι, πράσινο μήλο και κανέλα

Coffee Crunch / Καφές με θρυμματισμένο πάγο 
Ice coffee with whipped cream. Choose flavours: Caramel, Vanilla, Hazelnut 
Παγωμένος καφές με σαντιγί. Επιλέξτε Γεύσεις: Καραμέλα, Βανίλια, Φουντούκι

Espresso Crunch / 
Εσπρέσο με θρυμματισμένο πάγο 
Ice espresso coffee with whipped cream. Choose flavours: Caramel, Vanilla, 
Hazelnut / Παγωμένος καφές εσπρέσο με σαντιγί.  
Επιλέξτε Γεύσεις: Καραμέλα, Βανίλια, Φουντούκι

Mocha Crunch / Μόκα με θρυμματισμένο πάγο 
Espresso, chocolate sauce and whipped cream
Εσπρέσο, σάλτσα σοκολάτας και σαντιγί

White Mocha Crunch / 
Λευκή Μόκα με θρυμματισμένο πάγο 
Espresso, white chocolate sauce and whipped cream
Εσπρέσο, σάλτσα λευκής σοκολάτας και σαντιγί

Caribbean Mocha/ Μόκα Καραϊβικής 
Espresso, chocolate ice cream, coconut and whipped cream
Εσπρέσο, παγωτό σοκολάτας, ινδοκάρυδο και σαντιγί

Cookies and Cream Coffee 
Espresso, vanilla ice cream, oreo cookies and whipped cream
Εσπρέσο, παγωτό βανίλιας, μπισκότα oreο και σαντιγί

Vanilla Bean Iced Coffee 
Espresso, vanilla ice cream, coffee beans and whipped cream
Εσπρέσο, παγωτό βανίλιας, κόκοι καφέ και σαντιγί



Plain Milkshake 
Choice of Vanilla, Chocolate,Bananna and Strawberry
Επιλογή απο βανίλια, σοκολάτα, μπανάνα και φράουλα       

Cinammon Vanilla   
Vanilla ice cream, cinammon powder, honey and whipped cream 
Παγωτό βανίλια, σκόνη κανέλας, μέλι και σαντιγί

Shaky Strawberry  
Strawberry ice cream, whipped cream and a touch of nutella
Παγωτό φράουλα, σαντιγί και πινελιές απο nutella

Bannana Foster  
Vanilla Ice Cream, Fresh banana, caramel sauce and cinnamon
Παγωτό βανίλια, φρέσκες μπανάνες, σάλτσα καραμέλας και κανέλα

CheeseCake  
Vanilla Ice cream, cream cheese, biscuit and fresh strawberries
Παγωτό βανίλια, ανθότυρο, μπισκότο και φρέσκες φράουλες 

Creamy Chocolate   
Chocolate ice cream, oreo cookies, coconut and whipped cream 
Παγωτό σοκολάτα, μπισκότο όρεο, ινδοκάρυδο και σαντιγί

Choco-Chip  
Chocolate ice cream, hazelnut, caramel, chocolate chips and whipped 
cream / Παγωτό σοκολάτα, φουντούκια, καραμέλα, κομματάκια 
σοκολάτας και σαντιγί

Orange / Πορτοκάλι 
Apple / Μήλο 
Carrot / Καρότο 
Mixed Juice / Διάφορα Φρούτα 

Mineral Water / Μεταλλικό Νερό  50 cl 
Mineral Water / Μεταλλικό Νερό  100 cl 

Soft Drinks / Αναψυκτικά 25cl 
Sparkling Water / Aεριούχο Νερό 25cl 
Juices / Χυμοί 25cl 
Iced Tea / Παγωμένο Τσάι 25cl 
Fresh Homemade Lemonade /
Φρέσκα Σπιτίσια Λεμονάδα 25cl 
Sparkling Strawberry Ginger Lemonade /
Αφρώδης Λεμονάδα με Φράουλα 
και Πιπερόριζα 25cl 
Energy Drink / Ενεργειακό Ποτό 25cl 

25cl





33cl

33cl

35cl 70cl 

Keo 
Carlsberg 
Heineken 
Corona 
Krombacher 

J&B  
Absolut  
Stolichnaya  
Chivas Regal 12 Years  
Johnny Walker Black Label  
Glendfidich  
Grey Goose  
Belvedere   
Maccallan  

Kopparberg 
Somersby Apple Cider 
Smirnoff Ice 

Rum Captain Morgan / Havana Club / Bacardi 
Tequila Jose Cuervo / Patron 
Gin Gordon’s / Bombay Sapphire 
Vodka Stolichnaya / Absolut / Smirnoff 
Vodka Premium Grey Goose / Belvedere 

4cl

  25cl  / 50cl 
Keo  
Carlsberg  
Stella Artois  
Hoegaarden  

Ouzo Varvayiannis / Plomari 
Martini Dry / Bianco  / Rosso 
Campari 
Pernod 
Pimm’s No1 

5cl



Commandaria 
Zivania Domestic 
Jagermeister 
Fernet Branca 
Underberg 
Five Kings Brandy Domestic 
Metaxa  5 Star Brandy 
Metaxa  7 Star Brandy 
Henessy V.S.O.P 
Remy Martin V.S.O.P   
Remy Martin X.O 
Hennessy X.O. 
Delamain X.O. 

Mastiha 
Cointreau 
Baileys 
Kahlua 
Amaretto di Saronno 
Galliano  
Crème de Menthe 
Crème de Cassis 
Tia Maria 
Sambuca 
Southern Comfort 
Limoncello 
Malibu 
Grand Marnier 
Drambuie  
Grappa di Ania 

4cl

4cl

Famous Grouse 
J&B 
Jameson’s 
Jack Daniel’s 
Johnny Walker Black Label 
Chivas Regal 12 years 
Glenfiddich 12 years 
Macallan 
Glenmorangie 

4cl


