HOT
MENU

Lobster Prawn Lolly Pop served with sweet Chilli sauce

€ 13.25

Μαργαριταρένιο σφαιρίδιο από αστακό και γαρίδα συνοδευμένο από
sweet chilli sauce
Grilled Halloumi with Parma Ham served with Fig Chutney.

€ 12.75

Χαλούμι στη σχάρα με Parma Ham συνοδευμένο με μαρμελάδα από σύκο
Grilled Chorizo Sieftallia served with Cucumber Foam.

€ 11.75

Σιεφταλία από λουκάνικο chorizo συνοδευμένη με αφρό από αγγουράκι
Lemon Prawns Pane served on seaweed wakami salad.

€ 12.25

Μαριναρισμένες γαρίδες πανέ σερβιρισμένες πάνω σε σαλάτα από φύκια
Stuffed Chicken fillet served with Comandaria wine sauce.

€ 10.00

Γεμιστό φιλέτο κοτόπουλο σερβιρισμένο με σός από κουμανταρία
Baked Norwich Salmon served on Stir Fried Vegetables.

€ 12.00

Σολομός ψημένος στο φούρνο σερβιρισμένος πάνω σε σοταρισμένα λαχανικά
Duck Spring Rolls served with Hoi sin sauce and mango.

€ 11.50

Ρολάκια από πάπια σερβιρισμένα με μάνκο και Hoi sin sauce
Mini Spice Burgers served with barbeque sauce.

€ 10.50

Πικάντικα μπέρκερς σερβιρισμένα με σός μπάρπεκιου
Beef Fajitas served with Guacamole.

€ 13.00

Μεξικάνικο βοδινό φιλέτο σε μεξικάνικη πίττα σερβιρισμένο με σος από αβοκάντο

H O T SA N DW IC HE S
Steak Sandwich in ciabatta bread

€ 17.00

Συνοδεύετε μαζί με πατάτες wedges και coleslaw salad
Honey mustard chicken sandwich served in Panini bread
Μαριναρισμένο κοτόπουλο με μουστάρδα και μέλι σερβιρισμένο σε
ψωμί Panini

All sandwiches are served with crisps.

€ 15.75

COLD
MENU
SALADS

Rucola salad with cashew nuts, green apple, basil leaf and mustard vinaigrette € 14.50
Σαλάτα από Rucola συνοδευμένη από cashew nuts, πράσινο μήλο, φύλλα από
βασιλικό και σος από μουστάρδα
Crispy salad with Lountza, fresh Anari cheese, dry apricots and glazed with
carob vinaigrette
Σαλάτα με λούντζα, αναρή, αποξηραμένα βερίκοκα συνοδευμένη από σος
με χαρουπόμελο


Seasonal Fresh Fruits Platter.
Εποχιακά φρούτα



Cheese Platter.
Διάφορα τυριά



Chocolate Surprise

Vegetarian

Healthy Options

All prices include VAT at the current rate. For those with special dietary requirements or allergies
who may wish to know about ingredients used, please ask the Manager.

€ 14.00

