
snacks
Σαλάτα πράσινη με μαρούλι, μπέικον, χαλούμι, ντομάτα, κρεμμύδι, τορτίγια,  
κουκουνάρι & βινεγκρέτ μουστάρδας 
Green salad with lettuce, bacon, ‘haloumi’ white cheese, tomato, onion, tortilla,  
pine nuts & mustard vinaigrette 

Σαλάτα με ραντίτσιο, iceberg, γαλλική σαλάτα, κοτόπουλο σχάρας, μπέικον,  
γραβιέρα & κρέμα πικάντικης μουστάρδας 
Salad with radicchio, iceberg, French butterhead lettuce, grilled chicken, bacon,  
gruyere & spicy mustard cream 

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

Σαλάτα με ζυμαρικό φουσίλι, τυρί, ρόκα, κουκουνάρι, βασιλικό, καλαμπόκι,  
κοτόπουλο, προσούτο & σχοινόπρασο 
Salad with pasta fusilli, cheese, rocket, pine nuts, basil, corn, chicken, prosciutto & chives 

Κλαμπ σάντουιτς με κοτόπουλο, μπέικον, τυρί, ζαμπόν, αυγό τηγανητό,  
ντομάτα, μαγιονέζα με βασιλικό & τηγανητές πατάτες 
Club sandwich with chicken, bacon, cheese, ham, fried egg, tomato,  
mayonnaise with basil & French fries 

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

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

Μπαγκέτα λευκή με καπνιστό σολομό, αγγούρι, ρόκα & σως ταρτάρ*  
White baguette with smoked salmon, cucumber, rocket & tartar sauce* 

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

Μπρουσκέτα με λουκάνικο, ντομάτα, μανιτάρι, θυμάρι, ρόκα & μοτσαρέλα* 
Bruschetta with sausage, tomato, mushrooms, thyme, rocket & mozzarella* 

Τσιαπάτα με μοτσαρέλα, ντομάτα, ρόκα & πέστο βασιλικού* 
Ciabatta with mozzarella, tomato, rocket & basil pesto* 

Μπαγκέτα λευκή με τηγανητό κοτόπουλο πανέ, γραβιέρα, ντομάτα & σως κοκτέιλ* 
White baguette with fried breaded chicken, gruyere, tomato & cocktail sauce* 

Hot dog με βραστό λουκάνικο, κρεμμύδι, λάχανο, καρότο  
& ντρέσινγκ μουστάρδας ή σως κοκτέιλ* 
Hot dog with boiled sausage, onion, cabbage, carrot  
& mustard dressing or cocktail sauce* 

Τσιαπάτα με φέτα, αγγούρι, ντομάτα, μαρούλι, ελιές & κρίταμο* 
Ciabatta with feta cheese, cucumber, tomato, lettuce, olives & sea fennel* 

Τοστ με ζαμπόν & τυρί* 
Toasted sandwich with ham & cheese* 

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

Πατάτες τηγανητές 
French fries 

* Συνοδεύονται με πατάτες τσιπς / Served with potato chips

Φρουτοσαλάτα με φρέσκα φρούτα εποχής  
Fruit salad with fresh seasonal fruits 



Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ  

ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ 

CONSUMER IS NOT OBLIGED TO PAY  

IF THE NOTICE OF PAYMENT HAS NOT BEEN RECEIVED


