
snacks
Πράσινη σαλάτα με καρδιές μαρουλιών, τραγανό μπέικον, ψητό χαλούμι, ψιλοκομμένη  
ντομάτα με κρεμμυδάκι, τορτίγια, κουκουνάρι και βινεγκρέτ μουστάρδας με ρόδι 
Green salad with lettuce hearts, crispy bacon, grilled ‘haloumi’ white cheese,  
finely chopped tomato and green onion, tortilla, pine nuts  
and mustard vinaigrette with pomegranate 

Ανάμεικτη σαλάτα με ραντίτσιο, iceberg, γαλλική σαλάτα, κοτόπουλο σχάρας,  
μπέικον, τριαντάφυλλα γραβιέρας και κρέμα πικάντικης μουστάρδας 
Mixed salad with radicchio, iceberg, French butterhead lettuce, grilled chicken, 
bacon, gruyere roses and spicy mustard cream 

Σαλάτα χωριάτικη με ντομάτα, αγγούρι, κρεμμύδι, πιπεριά, φέτα, ελιές και ελαιόλαδο 
Greek salad with tomato, cucumber, onion, pepper, feta cheese, olives and olive oil 

Κλαμπ σάντουιτς με κοτόπουλο, μπέικον, τυρί scamorza, ζαμπόν,  
αυγό τηγανητό, ντομάτα, μαγιονέζα με βασιλικό και τηγανητές πατάτες 
Club sandwich with chicken, bacon, scamorza cheese, ham,  
fried egg, tomato, mayonnaise with basil and fried potatoes 

Κλαμπ σάντουιτς σικάλεως με καπνιστό σολομό, ντομάτα, αγγούρι,  
λόλο κόκκινο, ραντίτσιο, μουστάρδα και τηγανητές πατάτες 
Club sandwich on rye bread with smoked salmon, tomato, cucumber,  
lolo red lettuce, radicchio, mustard and fried potatoes 

Μπαγκέτα λευκή με τηγανητές μπουκίτσες κοτόπουλου πανέ,  
γραβιέρα, ντομάτα και σως κοκτέιλ* 
White baguette with fried breaded chicken bites,  
gruyere, tomato and ‘thousand islands’ sauce* 

Κυπριακή πίτα με ψητό χαλούμι, ντομάτα, φρέσκο κρεμμυδάκι,  
αγγούρι τουρσί και μαγιονέζα με βασιλικό* 
Cypriot pita with grilled ‘haloumi’ white cheese, tomato,  
green onion, cucumber pickles and mayonnaise with basil* 

Τσιαπάτα με μοτσαρέλα, ντομάτα, ρόκα και πέστο βασιλικού* 
Ciabatta with mozzarella, tomato, arugula and basil pesto* 

‘Ποπ κορν’ κοτόπουλο πανέ με πατάτες τηγανητές 
’Popcorn’ fried breaded chicken with french fries 

Τορτίγια με σαλάτα κοτόπουλο, λάχανο, καρότο, κρεμμύδι,   
τυρί Ένταμ, καλαμπόκι, γαλλική σαλάτα και μαγιονέζα* 
Tortilla wrap with chicken salad, cabbage, carrot, onion,   
Εdam cheese, corn, French butterhead lettuce and mayonnaise* 

Τσιαμπάτα με φέτα, αγγούρι, ντομάτα, μαρούλι, πάστα ελιάς και κρίταμο* 
Ciabatta with feta cheese, cucumber, tomato, lettuce, olive paste and sea fennel* 

Hot dog με βραστό λουκάνικο, κρεμμύδι, λάχανο, καρότο  
και ντρέσινγκ μουστάρδας ή σως κοκτέιλ* 
Hot dog with boiled sausage, onion, cabbage, carrot  
and mustard dressing or ‘thousand islands’ sauce* 

Τοστ με ζαμπόν και τυρί Ένταμ* 
Toasted sandwich with ham and Edam cheese* 

Τοστ σικάλεως με γαλοπούλα και τυρί light* 
Toasted rye bread sandwich with turkey and low fat cheese* 

Πατάτες τηγανητές 
French fries 

* Συνοδεύονται με πατάτες τσιπς / Served with potato chips

Φρουτοσαλάτα με φρέσκα φρούτα εποχής σε χυμό πορτοκαλιού με λικέρ καρύδας  
Fruit salad with seasonal fresh fruits in orange juice with coconut liqueur 


