NI G HT , PU BL I C HO L I D A YS
& SU ND A Y M E NU
Kir Yiannis Meze -

€ 23. 00* pe r pe rs o n

ΣΟΥΠΕΣ / SOUPS
(Νοέµβρη-Μάιο βράδυ µόνο / Nov-May nights only)

Κυπριακή κολοκυθόσουπα ή σούπα λαχανικών ή παραδοσιακός τραχανάς (MK)
(προσφέρουµε µία από τις παραπάνω επιλογές )
Cyprus pumpkin soup or vegetable soup or traditional trahana (MK)
(only one of the above is available per day)

ΚΡΥΑ ΟΡΕΚΤΙΚΑ / COLD APPETIZERS
Χωριάτικη σαλάτα (MK), ριγανάτο ψωµί (G), τυροκαυτερή (MK), τζατζίκι (MK), πουρέ λαχανικών µε
άνηθο/κόκκινη πιπεριά, γιαουρτλού (MK), µελιτζάνες µε τυρί σε σως πέστο (MK),
σαλάτα µε µελιτζάνες στο φούρνο σε σως τοµάτας µε ελαιόλαδο και κρεµµύδι.
(τα ντιπ και τα κρύα ορεκτικά αλλάζουν αναλόγως της εποχής)
Village salad (MK), oregano bread (G), tyrokafteri (spicy cheese) (MK - H), tzatziki (yogurt with cucumber
and mint) (MK), mashed veggies with dill/red peppers, yaourtlou (chicken mincemeat with
yogurt & herbs) (MK), aubergine and cheese in pesto sauce (MK), aubergine salad in the oven
served in tomato sauce with olive oil and onion.
(dips and cold appetizers change according to season)

ΠΙΑΤΕΛΑ ΚΡΕΑΤΙΚΩΝ / MEAT PLATTER
Σουβλάκι κοτόπουλο (1 ξυλάκι) (CY)
Chicken kebab (1 stick) (CY)
Χοιρινό κότσι µε σως κουµανταρίας (S - SP)
Pork crackling served with commandaria sauce (S - SP)
Πατάτες φούρνου ή τηγανιτές
Oven potatoes or fries
Κουπέπια µε ρύζι & λαχανικά, και ανθοί γεµιστοί µε τυρί και χαλούµι (εποχιακοί)
ή κρέπα µε λαχανικά σε σώς κεφαλοτύρι (MK)
Stuffed vine leaves with rice & veggies, and stuffed squash blossoms
with cheese and halloumi (seasonal)
or crepe with vegetables in kefalotyri sauce(MK)

ΖΕΣΤΑ ΠΙΑΤΑ / WARM DISHES
Χαλλούµι µε σισάµι και µέλι (MK - SS)
/ Halloumi cheese with sesame and honey (MK - SS)
ή / or
Τυρί σαγανάκι µε σως φρούτων του δάσους (MK)
/ Deep fried cheese with forest fruit sauce (MK)
Χωριάτικο λουκάνικο (1 κοµµάτι) (SP) / Village sausage (1 piece) (SP)
Λαχανικά εποχής µε αυγό (E) / Seasonal vegetables with eggs (E)
Χοιρινά µάγουλα µε πουρέ λαχανικών ή µπιφτέκι ανάµεικτο µε αρνίσιο και χοιρινό κειµά

ΕΠΙ∆ΟΡΠΙΟ / DESSERT
Φρούτα εποχής / Seasonal fruit
Παραδοσιακός χαλβάς / Traditional sweet halvas

Pork cheeks with vegetable puree or burger mixed with lamb and pork

ΣΤΟ ΦΟΥΡΝΟ / OVEN-BAKED DISHES
Κριθαρόττο ή ραβιόλες µε σως τριών τυριών (MK)
pasta in three cheese sauce or Orzotto (MK)
(Cyprus pasta in truffle oil and dried wild mushroom)

ΕΠΙ∆ΟΡΠΙΟ / DESSERT
Φρούτα εποχής / Seasonal fruit
For Vegetarian and Vegan meze please call and place your order prior to your arrival.

Αρνί σε γάστρα µε λαχανικά (CY) / Lamb in ceramic dish with vegetables (CY)
Τυροκροκέτες ή σπανακοκεφτέδες / Cheese crocket or spinach balls (G)
ή κεφτέδες µε υλικά εποχής / or other seasonal balls

* εκτός από συγκεκριµένες ξεχωριστές ηµεροµηνίες / except on selected special dates
MK = Milk / G = Gluten / E = Egg / H = Spicy / CY = Celery / SS = Sesame Seeds / SP = Sulphites / F = Fish
C = Crustaceans / S = Soybeans / N = Nuts

MK = Milk / G = Gluten / E = Egg / H = Spicy / CY = Celery / SS = Sesame Seeds / SP = Sulphites / F = Fish
C = Crustaceans / S = Soybeans / N = Nuts

