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ΠΡΌΓΕΥΜΑ



Eggs & Chickpeas   €8.90
Chickpeas cooked in fresh tomato 
sauce, mint, turmeric and traces of 
garlic, served with 2 poached eggs.
Ρεβύθια σε σάλτσα με φρέσκα ντομάτα, 
μέντα, κουρκουμά και ίχνη σκόρδου, 
σερβιρισμένα με 2 αυγά ποσέ.

Extra Ingredients         €
Mushrooms / Mανιτάρια      0.50
Spring Onion / Κρεμμύδι Φρέσκο     0.50
Pepper / Πιπεριά       0.50
Turkey / Γαλοπούλα       1.00
Bacon / Μπέικον        1.50
Cheese / Τυρί        1.00

BREAKFAST / ΠΡΌΓΕΥΜΑ
(10:30 - 15:00)

Omelette With Cheese  €6.50
Omelette with cheese, salad
on multigrain toasted bread.
Ομελέτα με τυρί, σαλάτα σε
πολύσπορο ψωμί.

To Xorkatikon Breakfast  €9.00
Pomilorka (tomato and eggs),
village halloumi, traditional Cypriot
sausage, 2 fried eggs and Cypriot
bread with olive oil and oregano.
Πομιλοριά, χωριάτικο χαλούμι και
λουκάνικο, 2 τηγανητά αυγά και
Κυπριακό ψωμί με λάδι και ρίγανη.

Middle East    €9.00
Falafel, 2 poached eggs, beetroot
hummus, melted cheese in Lebanese 
pitta and spinach - rocket salad.
Φαλάφελ, 2 αυγά ποσέ, χούμους
παντζάρι, λιωμένο τυρί σε Λιβανέζικη 
πίττα και σαλάτα σπανάχι - ρόκα.

Scrambled Eggs   €6.50
& Cheddar Cheese
Scrambled eggs topped with
Cheddar cheese on multigrain
toasted bread.
Κτυπημένα αυγά με τυρί Cheddar
σε πολύσπορο ψωμί.

Avocado Toast   €5.80
Fresh avocado spread on multigrain
toasted bread, tomato and sesame
seeds.
Φρέσκο αβοκάντο σε πολύσπορο
ψωμί, ντομάτα και σουσάμι.

Fit Eggs    €9.00
Fried eggs, spinach - rocket salad,
quinoa, avocado, fresh onion and
multigrain toasted bread.
Αυγά τηγανιτά, σαλάτα σπανάχι -
ρόκα, κινόα, αβοκάντο, φρέσκο
κρεμμύδι και πολύσπορο ψωμί.
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Avocado Toast Middle EastScrambled Eggs & Cheddar Cheese
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ΠΙΑΤΕΛΕΣ

ΝΤΙΠΣ



Antipasti Platter              
Platter for 2 / Platter for 4       €18.00 / €27.00

Selection of 5 cheeses and 3 cold
cuts, served with seasonal fruits.
Επιλογή 5 τυριών και 3 αλλαντικών, 
συνοδεύονται με φρούτα εποχής.

Salut Beer Platter              €19.00
A variety of carefully selected
German sausages, chicken souvlaki,
mozzarella sticks served along with
wedges, vegetables on skewers and
onion rings.
Ποικιλία από επιλεγμένα Γερμανικά 
λουκάνικα, κοτόπουλο σουβλάκι, 
μπαστουνάκια από τυρί μοτσαρέλα, 
πατάτες wedges, λαχανικά σχάρας
και ροδέλες κρεμμυδιού.

Cheese Platter
Platter for 2 / Platter for 4       €18.00 / €27.00

Selection of 6 cheeses, served
with seasonal fruits.
Επιλογή 6 τυριών, συνοδεύονται
με φρούτα εποχής.

Cold Cuts Platter
Platter for 2 / Platter for 4       €18.00 / €27.00

Selections of 5 cold cuts, served
with seasonal fruits.
Επιλογές από 5 αλλαντικά,
συνοδεύονται με φρούτα εποχής.

Seasonal Fruits
Platter for 2 / Platter for 4       €9.50 / €15.00

Seasonal Fruits.
Εποχιακά Φρούτα.

Mohamara    €3.50
Traditional Lebanese spiced dip
with walnuts and chilli pepper.
Παραδοσιακό Λιβανέζικο πικάντικο
ντίπ με καρύδια και τσίλι πιπέρι.

Sour Cream    €3.00
Ξινόκρεμα.

Tahini     €2.00
Ταχίνι.

Yogurt     €2.00
Γιαούρτι.

Avocado    €3.00
Blend of avocado, tomato, coriander
and onion.
Μείγμα από αβοκάντο, ντομάτα,
κόλιαντρο και κρεμμύδι.

Hummus    €3.00
Lebanese dip of chickpeas and tahini.
Λιβανέζικο ντίπ από ρεβύθια και ταχίνι.

Hummus Beetroot   €3.50
Lebanese dip of chickpeas,
beetroot and tahini.
Λιβανέζικο ντίπ από ρεβύθια,
παντζάρι και ταχίνι.

M’tabbal    €3.00
Lebanese dip of eggplants and tahini.
Λιβανέζικο ντίπ από μελιτζάνες
και ταχίνι.

PLATTERS / ΠΙΑΤΕΛΕΣ

DIPS / ΝΤΙΠΣ
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Hummus

Salut Beer Platter
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ΌΡΕΚΤΙΚΑ



STARTERS / ΌΡΕΚΤΙΚΑ

Falafel     €8.00
8 Lebanese pieces of fried
chickpeas mix served with tahini.
8 Λιβανέζικοι ρεβυθοκεφτέδες
σερβιρισμένοι με ταχίνι.

Borak     €6.50
4 of our famous Lebanese pies
stuffed with halloumi cheese.
4 από τις διάσημες Λιβανέζικες
φλογέρες μας γεμιστές με χαλούμι.

Grandpa’s Aubergines  €8.50
Fried aubergines topped with
yogourt, chopped tomato and fried
Lebanese bread.
Τηγανητές μελιτζάνες με γιαούρτι,
ψιλοκομμένη ντομάτα και τηγανητή 
Λιβανέζικη πίττα.

Caprese    €7.80
Slices of fresh mozzarella, tomato,
rocket leaves, topped with pesto.
Φέτες απο φρέσκο τυρί μοτσαρέλα, 
ντομάτα, φύλλα ρόκκας, σερβιρισμένο
με πέστο.

Chicken Fingers   €6.00
4 pieces of fried chicken fillet
tenders covered with toasted bread.
4 τεμάχια τηγανητό φιλέτο κοτόπουλο
με επικάλυψη φρυγανιάς.

Mozzarella Sticks   €6.50
6 pieces of breaded mozzarella sticks.
6 παναρισμένα μπαστουνάκια από
τυρί μοτσαρέλα.

Soup of the Day (Seasonal)  €5.50
Please ask your waiter.
Παρακαλώ ρωτήστε το σερβιτόρο σας.

Nachos & Dips   €9.90
Mexican Tortillas topped with
melted cheese, green pepper,
chopped tomato, fresh onion served
along with avocado, sour cream and
melted Cheddar cheese dip.
Μεξικάνικα τορτίλλα με λιωμένο
τυρί, πράσινο πιπέρι, ψιλοκομμένη
ντομάτα, φρέσκο κρεμμυδάκι,
συνοδεύονται με ντιπ αβοκάντο,
ξινόκρεμα και λιωμένο τυρί Τσένταρ.

Sweet Potato Chips   €3.90
Fresh sweet potato chips with sweet
and sour sauce.
Φρέσκα τσιπς γλυκοπατάτας με 
γλυκόξινη σάλτσα.
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Seasonal Soup
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SALADS / ΣΑΛΑΤΕΣ

Mix Green Salad With €11.20
Avocado & Almonds  
A variety of mix greens, green
pepper, almonds, avocado, topped
with honey mustard sauce.
Ποικιλία από πράσινα λαχανικά,
πράσινο πιπέρι, αμύγδαλα, αβοκάντο
και σάλτσα από μέλι και μουστάρδα.

King Prawns Salad              €13.90
Lettuce, avocado, fresh orange,
King Prawns, sesame seeds and
freshly chopped tomato dressed
with orange vinegrette.
Πράσινη σαλάτα, αβοκάντο, φρέσκο 
πορτοκάλι, γαρίδες, σουσάμι,
φρέσκια ψιλοκκομμένη ντομάτα και
σώς βινεγκρέτ πορτοκαλιού.

Goat Cheese Salad              €10.00
Mix greens salad with pomegranate,
goat cheese, almonds, fried pitta bread, 
topped with honey mustard sauce.
Πράσινη σαλάτα με ρόδι, κατσικίσιο τυρί, 
αμύγδαλα, τηγανητή πίττα και σάλτσα 
από μέλι και μουστάρδα.

Fattoush    €8.90
Lebanese salad of seasonal vegetables 
topped with pomegranate sauce and 
fried Lebenese bread.
Λιβανέζικη σαλάτα από λαχανικά εποχής 
με σάλτσα από ρόδι σερβιρισμένη με 
τηγανητό Λιβανέζικο ψωμί.

Steak & Goat Cheese Salad  €13.00
Mix green salad with pomegranate, goat 
cheese, tenders of steak and pesto.
Ποικιλία από πράσινα λαχανικά, ρόδι, 
κατσικίσιο τυρί, κομμάτια από βοδινό 
φιλέττο και πέστο.

Chicken Salad    €9.50
Lettuce, cherry tomatoes, almonds,
honey - mustard sauce, chicken fillet
and fried pitta bread.
Μαρούλι, ντοματίνια, αμύγδαλα, σάλτσα 
μέλι και μουστάρδας, φιλέτο κοτόπουλο 
και τηγανητή πίττα.

Tabouleh    €8.90
Lebanese salad of finely chopped
parsley, tomatoes, groats, onion
and mint.
Λιβανέζικη σαλάτα από ψιλοκομμένο 
μαϊντανό, ντομάτα, πλιγούρι, κρεμμύδι 
και δυόσμο.

Lentil & Quinoa Dream  €9.20
Lentils, quinoa, rocket, parsley,
chopped tomato, groats, spring
onion, cucumber, avocado, chili
pepper and traces of garlic.
Φακές, κινόα, ρόκα, μαϊντανός,
ψιλοκομμένη ντομάτα, πλιγούρι, 
κρεμμυδάκι, αγγούρι, αβοκάντο,
τσίλι και ίχνη σκόρδου.

Chickpeas Made In Heaven  €8.50
Chickpeas, spinach, parsley, chopped 
tomato, groats, spring onion, cucumber, 
avocado, chili pepper, traces of garlic.
Ρεβύθια, σπανάκι, μαϊντανό, ψιλοκομμένη 
ντομάτα, πλιγούρι, κρεμμυδάκι, αγγούρι, 
αβοκάντο, τσίλι, ίχνη σκόρδου.

Extra Ingredients         €
Chicken Fillet       3.00
Φιλέτο κοτόπουλο 250gr.
Steak Tenders       4.50
Βοδινό 250gr.       
4 King prawns       6.00
4 Γαρίδες γίγαντες
Goat Cheese       2.00
Κατσικίσιο τυρί 100gr.
Parmesan flakes       2.00
Παρμεζάνα 50gr.
Pomegranate        1.50
Ρόδι
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Tabouleh
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Falafel In Pita    €6.50
4 pieces of falafel, tabouleh, tahini
served in Lebanese pitta along with
freshly chopped potatoes.
4 τεμάχια από φαλάφελ, ταμπούλι,
ταχίνι, σερβίρονται σε Λιβανέζικη πίττα 
με φρέσκιες ψιλοκομμένες πατάτες.

Chicken Wrap In Pita   €7.00
Marinated grilled chicken fillet with
tahini, tabouleh served in Lebanese
pitta along with freshly chopped
potatoes.
Μαριναρισμένο φιλέτο κοτόπουλο,
ταχίνι, ταμπούλι, σερβίρεται σε
Λιβανέζικη πίττα μαζί με φρέσκιες
ψιλοκομμένες πατάτες.

Club Sandwich               €8.50
Bacon, turkey, egg, lettuce,
mayonnaise in sliced bread, served
with freshly chopped potatoes.
Μπέϊκον, γαλοπούλα, αυγό, μαρούλι
μαγιονέζα σε ψωμί, σερβίρεται με
φρέσκιες ψιλοκομμένες πατάτες

Halloummus    €6.50
(10.30 - 18.00)
Homemade Lebanese beetroot hummus 
with grilled halloumi, tabouleh, pickles
in multigrain french baguette.
Σπιτικό λιβανέζικο χούμους από 
παντζάρι με χαλούμι, σαλάτα ταμπούλι, 
ξυδάτα σε πολύσπορη γαλλική μπαγκέτα.

Salmon & Avocado   €7.50
Sandwich (10.30 - 18.00)  
Fresh avocado spread with smoked 
salmon, rocket, mustard based sauce
in multigrain french baguette.
Φρέσκα αλοιφή από αβοκάντο με 
καπνιστό σολομό, ρόκα, σάλτσα από 
μουστάρδα σε πολύσπορη γαλλική 
μπαγκέτα.

Tuna Sandwich   €5.00
(10.30 - 18.00)
Τuna, parsley, red onion, mustard Dejun 
and honey in multigrain french baguette.
Τόνος, μαιτανό, κόκκινο κρεμμύδι, 
μουστάρδα Dejun και μέλι σε πολύσπορη 
γαλλική μπαγκέτα.

BURGERS / ΜΠΙΦΤΕΚΙΑ

NUTS & SEEDS / ΞΗΡΟΊ ΚΑΡΠΟΊ & ΣΠΟΡΟΊ VEGETARIAN /  ΧΟΡΤΟΦΑΓΊΚΟVEGAN /  ΧΟΡΤΟΦΑΓΊΚΟ HOT / ΚΑΥΤΕΡΟ GARLIC / ΣΚΟΡΔΟΣ

SANDWICHES / ΣΑΝΤΌΥΙΤΣ

The Salut Special Burger       €12.00
275gr. of black angus, egg,
caramelised onions, served with
salad, potato wedges and BBQ sauce.
275γρ. black angus, αυγό,
καραμελωμένα κρεμμύδια, σαλάτα, 
σερβίρεται με πατάτες wedges και
BBQ σάλτσα.

The Vegan Burger              €10.50
Veggie burger with cucumber
pickles, onion, tomato, lettuce,
served with sweet potato fries
and sweet chili sauce.
Χορτοφαγικό μπιφτέκι με αγγούρι
τουρσί, κρεμμύδι, ντομάτα, μαρούλι,
σερβίρεται με πατάτες γλυκοπατάτας
και sweet chili .

Beef Burger    €9.50
Homemade beef burger served with
salad and freshly chopped potatoes.
Σπιτικό βοδινό μπιφτέκι, σερβίρεται
με σαλάτα και φρέσκιες ψιλοκομμένες 
πατάτες.

Diane Beef Burger              €12.50
Homemade beef burger topped with
Diane sauce served with salad and
potato wedges.
Σπιτικό βοδινό μπιφτέκι με σάλτσα
Diane, σερβίρεται με σαλάτα και
πατάτες wedges.

Blue Cheese Burger              €13.00
Homemade beef burger topped with 
blue cheese sauce served with salad 
and potato wedges.
Σπιτικό βοδινό μπιφτέκι, με σάλτσα
από λιωμένο blue cheese, σερβίρεται
με σαλάτα και πατάτες wedges.

Extra Ingredients         €
Add Cheese / Προσθέστε Τυρί     0.50
Add Bacon / Προσθέστε Μπέικον      1.50
Add Caramelised Onions / Προσθέστε 
Καραμελωμένα Κρεμμύδια      1.00

Beetroot & Hummus   €5.50
Sandwich (10.30 - 18.00)
Homemade Lebanese hummus with 
pickled beetroot, rocket, mustard base 
sauce in ciabatta bread.
Σπιτικό λιβανέζικο χούμους, με ξυδάτο 
παντζάρι, ρόκα, σάλτσα από μουστάρδα 
σε ψωμί ciabatta.

Beetroot & Hummus Sandwich

Diane Beef Burger
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NUTRITION / ΔΙΑΤΡΌΦΉ

Turmeric Beef Souvlaki         €12.00
Protein 68gr. / Carbs 36gr. / Fat 27gr. / Kcal 650

Lean Beef marinated in turmeric
served along with basmati rice and
steamed vegetables.
Άπαχο φιλέτο βοδινό μαριναρισμένο
σε κουρκουμά, σερβιρισμένο με ρύζι 
μπασμάτι και βραστά λαχανικά.

Tips: Several studies suggest that Curcmin
a substance in Tumeric might ease syptoms
of osteoarthritis and rheumatoid arthritis,
like pain and inflammation. In lab tests, curcumin 
seems to block the growth of certain kinds of
tumors, it might protect against types of skin 
diseases, Alzheimers disease, colitis, stomach 
ulcers, and high cholesterol.

Memos Salad    €9.50
Protein 69gr. / Carbs 59gr. / Fat 20gr. / Kcal 677

Lean chicken breast, parsley, groats,
tomatoes and basmati rice.
Σαλάτα από στήθος κοτόπουλο,
μαϊντανό, πλιγούρι, ντομάτα και
ρύζι μπασμάτι.

Gluten Free Chicken Pasta  €11.00
Protein 40gr. / Carbs 67gr. / Fat 20gr. / Kcal 571

Gluten free pasta with chicken
fillet cooked in fresh tomato sauce.
Μακαρονάδα χωρίς γλουτένη με
φιλέτο κοτόπουλο και σάλτσα
φρέσκιας ντομάτας.

Tips: Tomato contains the powerful antioxidant 
“lycopene” which is known to reduce the risk of 
prostate cancer. Did you know that “lycopene”
in raw tomato is in trans form, a form that the 
human body cannot absorb?
Heat processing converts the lycopene from trans 
to cis form, the form which the human body can
absorb to the body’s tissue and blood.

Quinoa Salad With Avocado  €11.50
Protein 11gr. / Carbs 63gr. / Fat 17gr. / Kcal 433

Extra Chicken fillet            + €3.00
Επιπλέον κοτόπουλο φιλέτο
Protein 40gr. / Carbs 63gr. / Fat 24gr. / Kcal 612

Quinoa, avocado, mixed greens,
tomato topped with coriander sauce.
Σαλάτα με κινόα, αβοκάντο, και σάλτσα 
από κόλιαντρο.

Tips: The supers food quinoa is a good source
of the B vitamins thiamine, riboflavin, vitamin 
B6, and folate and is a rich sourse of the dietary 
minerals iron, magnesium, phosphorus and zinc. 
Quinoa is also a good sourse of vitamins niacin and 
pantothenic acid, vitamin E and the dietary mineral 
potassium. This food is useful for vegans and those
who are lactose intalerant. It is gluten free and 
considered easy to digest.

NUTS & SEEDS / ΞΗΡΟΊ ΚΑΡΠΟΊ & ΣΠΟΡΟΊ VEGETARIAN /  ΧΟΡΤΟΦΑΓΊΚΟVEGAN /  ΧΟΡΤΟΦΑΓΊΚΟ HOT / ΚΑΥΤΕΡΟ GARLIC / ΣΚΟΡΔΟΣ

Memos Salad
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ΖΥΜΑΡΙΚΑ



PASTA / ΖΥΜΑΡΙΚΑ

Pasta Pomodoro   €9.00
Linguini pasta in tomato sauce,
onions, traces of garlic and rosemary.
Μακαρόνια λινγκουίνι με σάλτσα από 
ντομάτα, κρεμμυδάκι, ίχνη σκόρδου
και δενδρολίβανο.

Chicken Linguini  €11.50
Linguini pasta with chicken, in fresh
cream, mushroom, broccoli and
traces of garlic.
Μακαρόνια λινγκουίνι με κοτόπουλο, 
σάλτσα από φρέσκια κρέμα, μανιτάρια, 
μπρόκολι και ίχνη σκόρδου.

Prawns Pasta               €13.00
Linguini pasta with 6 prawns, in
sauce of fresh cream, tomato, onions 
and traces of garlic.
Μακαρόνια λινγκουίνι με 6 γαρίδες, 
σάλτσα από φρέσκια κρέμα, ντομάτα, 
κρεμμυδάκια και ίχνη σκόρδου.

NUTS & SEEDS / ΞΗΡΟΊ ΚΑΡΠΟΊ & ΣΠΟΡΟΊ VEGETARIAN /  ΧΟΡΤΟΦΑΓΊΚΟVEGAN /  ΧΟΡΤΟΦΑΓΊΚΟ HOT / ΚΑΥΤΕΡΟ GARLIC / ΣΚΟΡΔΟΣ

Chicken Linguini
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MAIN COURSES / ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΑ

Salut Pork Chop (700 gr.)          €13.00
Grilled pork chop marinated in
honey - mustard sauce, served
with potato wedges and salad.
Χοιρινή μπριζόλα στη σχάρα 
μαριναρισμένη σε σάλτσα από μέλι
και μουστάρδα, σερβίρεται με
πατάτες wedges και σαλάτα.

Pork Fillets With              €12.00
Mushroom Sauce              
Pork fillets in sauce of vegetable cream, 
gravy and commandaria served with 
mash potato and steamed vegetables.
Χοιρινά φιλετάκια με σάλτσα από κρέμα 
λαχανικών, γκρέιβι και κουμανταρία 
σερβιρισμένα με πουρέ πατάτας και 
βραστά λαχανικά.

Chicken On Grill              €12.00
Grilled chicken in sauce of vegetable 
cream and mushrooms served with 
basmati rice and steamed vegetables.
Φιλέτο κοτόπουλο με σάλτσα από 
μανιτάρια και κρέμα λαχανικών, 
σερβίρισμένο με ρύζι μπασμάτι και 
βραστά λαχανικά.

Kafta                €12.90
Finely ground marinated beef kebab, 
served with freshly chopped potatoes, 
tabouleh and Lebanese pitta.
Εξαιρετικά αλεσμένο μαριναρισμένο 
βοδινό κρεας, σερβίρεται με φρέσκιες 
ψιλοκομμένες πατάτες, ταμπούλι και 
Λιβανέζικη πίττα.

Shish Taouk               €12.00
Lebanese marinated chicken fillet
kebab served with freshly chopped
potatoes, tabouleh and Lebanese pitta.
Λιβανέζικο μαριναρισμένο σουβλάκι 
κοτόπουλο φιλέτο στη σχάρα, 
σερβίρεται με φρέσκιες ψιλοκομμένες 
πατάτες, ταμπούλι και Λιβανέζικη πίττα.

Lahme Mishwe              €12.90
Grilled lamp on skewers, served
with freshly chopped potatoes, 
tabouleh and Lebanese pitta.
Αρνί στη σχάρα, σερβίρεται με
φρέσκιες ψιλοκομμένες πατάτες,
ταμπούλι και Λιβανέζικη πίττα.

NUTS & SEEDS / ΞΗΡΟΊ ΚΑΡΠΟΊ & ΣΠΟΡΟΊ VEGETARIAN /  ΧΟΡΤΟΦΑΓΊΚΟVEGAN /  ΧΟΡΤΟΦΑΓΊΚΟ HOT / ΚΑΥΤΕΡΟ GARLIC / ΣΚΟΡΔΟΣ

Pork Fillets With Mushroom Sauce

Shish Taouk



Oriental Salmon Fillet



€
Freshly Chopped Potatoes     2.50
Φρέσκο Ψιλοκομμένες Πατάτες
Mash Potato       2.50
Πατάτα Πουρέ
Βasmati Rice       2.50
Ρύζι Μπασμάτι

€
Steamed Vegetables      2.50
Βραστά Λαχανικά
Potato Wedges       2.50
Πατάτες Wedges

€
Quinoa        3.00
Κινόα
Sweet Potato Fries      3.00
Πατάτες Γλυκοπατάτας

SIDE DISHES / ΣΥΝΌΔΕΥΤΙΚΑ

Cauliflower Steak              €13.00
With Pesto Linguini
Cauliflower Steak marinated
in turmeric, served with pesto linguini
and rocket salad.
Κουνουπίδι μαριναρισμένο
σε κουρκουμά, σερβίρεται με πέστο 
λινγκουίνι και σαλάτα ρόκας.

King Prawns With Ouzo         €14.00
Sauce Served With Rice
6 King Prawns cooked with ouzo
and fresh vegetable sauce, served with
basmati rice and steamed vegetables.
6 Γαρίδες Γίγαντες σε σάλτσα ούζου
και κρέμα λαχανικών, σερβίρονται
με ρύζι μπασμάτι και βραστά λαχανικά.

Steak Diane (250 gr.)              €22.00
Steak fillet in Diane sauce served
with mash potato, onion rings and
steamed vegetables.
Φιλέτο Steak σε σάλτσα Diane,
σερβιρισμένο με πατάτα πουρέ,
ροδέλες κρεμυδιού και βραστά
λαχανικά.

Peppper Steak (250 gr.)            €22.00
Steak fillet in pepper sauce, served
with mash potato, onion rings and
steamed vegetables.
Φιλέτο βοδινό σε σάλτσα από πιπέρι, 
σερβίρεται με πατάτα πουρέ, ροδέλες 
κρεμυδιού και βραστά λαχανικά.

T-Bone Steak (360 gr.)              €22.00
T-Bone steak with Bearnaise sauce
on the side, served with mash potato, 
onion rings and steamed vegetables.
T-Bone steak με σάλτσα Béarnaise
στο πλάι, σερβίρεται με πατάτα πουρέ, 
ροδέλες κρεμυδιού και βραστά λαχανικά.

MAIN COURSES / ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΑ

NUTS & SEEDS / ΞΗΡΟΊ ΚΑΡΠΟΊ & ΣΠΟΡΟΊ VEGETARIAN /  ΧΟΡΤΟΦΑΓΊΚΟVEGAN /  ΧΟΡΤΟΦΑΓΊΚΟ HOT / ΚΑΥΤΕΡΟ GARLIC / ΣΚΟΡΔΟΣ

Oriental Salmon Fillet            €16.00
Marinated salmon fillet dressed with
our freshly cooked sauce of ginger,
pistachio and fresh fruit juices, served 
with basmati rice and steamed 
vegetables.
Μαριναρισμένο φιλέτο σολομού, 
σε φρεσκομαγειρεμένη σάλτσα από 
τζίντζερ, χαλεπιανά και φρέσκους 
χυμούς φρούτων, συνοδεύεται με ρύζι 
μπασμάτι και βραστά λαχανικά.

Chicken on Grill

Pork Chop
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REFRESHMENTS / ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ

SMOOTHIES
(10:00 - 20:00)

FRESH JUICES / ΦΡΕΣΚΌΙ ΧΥΜΌΙ
(10:00 - 20:00)

Banana Ginger   €4.50
Coconut milk, banana, honey, ginger.
Γάλα καρύδας, μπανάνα, μέλι, 
πιπερόριζα.

Berry Good Smoothie   €4.80
Coconut milk, strawberries, 
blueberries, honey, lemon juice.
Γάλα καρύδας, φράουλες, μύρτιλα,
μέλι, χυμός λεμόνι.

Best Smoothie   €4.50
Coconut milk, banana, orange,
strawberries.
Γάλα καρύδας, μπανάνα, πορτοκάλι,
φράουλα.

Juice     €3.00
Orange, Apple, Pineapple,
Lemonade, Cranberry.
Πορτοκάλι, Μήλο, Ανανά, 
Λεμονάδα, Κράνμπερι.

Iced Tea    €3.00
Peach, Lemon.
Ροδάκινο, Λεμόνι.

Premium Soda’s & Tonic’s  €3.50
Three Cents
Ginger Beer, Pink Greipfruit Soda,
Aegean Tonic, Dry Tonic.
Thomas Henry
Tonic.

Coca Cola    €2.50

Coca Cola Zero   €2.50

Sprite     €2.50

Sprite Zero    €2.50

Schweppes Soda Water  €2.50

Schweppes Tonic Water  €2.50

Schweppes Bitter Lemon  €2.50

Schweppes Ginger Ale  €2.50

Kykkos Mineral Water 50cl  €1.00

Kykkos Mineral Water 100cl  €2.00
Κύκκος Μεταλλικό Νερό.

Red Bull Energy Drink  €3.50
Ενεργειακό Ποτό Red Bull.

Perrier Sparkling Water 20cl  €3.50
Αεριούχο Νερό Perrier.

Perrier Sparkling Water 75cl  €5.50
Αεριούχο Νερό Perrier.

A. Orange Juice                €4.50
Χυμός Πορτοκάλι.

B. Carrot, Apple, Ginger               €4.50
Καρότο, Μήλο, Πιπερόριζα.

C. Banana, Orange, Strawberry              €4.50
Μπανάνα, Πορτοκάλι, Φράουλα.

D. Celery, Apple, Ginger, Mint              €4.50
Σέλινο, Μήλο, Πιπερόριζα, Δυόσμο.
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ΚΑΦΕΣ



HOT COFFEE / ΖΕΣΤΌΣ ΚΑΦΕΣ
(10:00 - 22:00)

COLD COFFEE / ΚΡΥΌΣ ΚΑΦΕΣ

HOT CHOCOLATE / ΖΕΣΤΉ ΣΌΚΌΛΑΤΑ

LOOSE LEAF TEA / ΦΥΛΛΑ ΤΣΑΓΙΌΥ

Hot Chocolate                 €4.00

White Chocolate                €4.00

Bueno Chocolate                €4.50

Dark Chocolate                €4.50

Espresso Coretto   €4.00
Εσπρέσο Με Κονιάκ.

Cappuccino    €4.00
Καπουτσίνο.

Double Cappuccino   €4.50
Καπουτσίνο Διπλό.

Café Latte    €4.00
Καφές Λάτε.

Cyprus Coffee   €2.50
Κυπριακός Καφές.

Espresso (10.00 - 00.00)  €2.50
Εσπρέσο.

Doppio Espresso   €3.50
Εσπρέσο Διπλό.

Espresso Macchiato   €2.50
Εσπρέσο Με Αφρόγαλο.

Americano    €3.50
Αμερικάνο.

Nescafe    €3.00
Νέσκαφε.

Filter Coffee    €3.50
Καφές Φίλτρου.

Irish Coffee    €5.00
Ιρλανδέζικος Καφές.

Balkan Memories   €3.50
Ginger, Cardamon, Chilly Peppers,
Hot Paprika.

Relax Tea    €3.50
Valeriana, Lavender, Chamomile, Apple, 
Peach, Orange, Spearmint, Lemon Balm.

English Breakfast   €3.50

Mint Tea    €3.50

Green Tea    €3.50

Chamomile    €3.50

Red Square    €3.50
Hibiscus, Cranberry, Apple.

Diet Tea    €3.50
Green Tea, Lemon Verbena, Lemon
Balm, Lemon Grass, Honey Bush,
Lemon Peal, Almont.

Freddo Espresso   €3.50
Φρέντο Εσπρέσο.

Freddo Cappuccino   €4.00
Φρέντο Καπουτσίνο.

Iced Americano   €3.50
Παγώμένο Αμερικάνο.

Iced Latte    €4.00
Παγωμένο Λάτε.

Frappe     €3.00
Φραπέ.

Extras           €
Spirit / Αλκοόλ       2.00
Syrup Flavour / Σιρόπι      0.50

Skimmed Milk, Soya Milk      
Coconut Milk, Stevia, Sweetener.
Αποβουτηρωμένο Γάλα,
Γάλα Σόγιας, Γάλα Καρύδας,
Στέβια, Γλυκαντικό.




