D A I L Y L U NC H M E NU
ΣΝΑΚ / SNACKS
Χωριάτικη σαλάτα / Village salad (MK - G)
περιλαµβάνει 3 ντιπ και ψωµί / includes 3 dips and bread

9,50

Σάντουιτς χαµ και τυρί / Ham and cheese sandwich (MK - G)
περιλαµβάνει πατάτες τηγανιτές / includes fried potatoes

9,50

Οµελέττα της επιλογής σας / Omelette of your choice (E)
τυρί - µπέικον - κρεµµυδάκι / cheese - bacon - onion

10,00

ΧΟΡΤΟΦΑΓΙΚΑ ΠΙΑΤΑ / VEGETARIAN DISHES

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΑΤΡΕΙΣ ΤΗΣ ΓΡΙΛΛΙΑΣ / GRILL LOVERS
Σις κεµπάπ - 4 καλαµάκια ανάµεικτο χοιρινό και αρνίσιο κιµά
(Σερβίρεται µε σαλάτα, 3 ντιπ, ψωµί, πατάτες και γιαούρτι) (MK - G)
Shish kebab - 4 sticks of mixed minced meat (pork and lamb)
(Served with salad, 3 dips, bread, potatoes and yoghurt) (MK - G)

13,50

12,00

Χοιρινή κοτολέττα 500γρ

13,00

Μουσακάς / Vegetarian Moussaka
σερβίρεται µε σαλάτα και ντιπ / served with salad and 3 dips (MK)

13,00

Κουπέπια / Stuffed vine leaves
σερβίρεται µε σαλάτα και ντιπ / served with salad and 3 dips (MK)

14,00

Κοτόπουλο σουβλάκι - 3 καλαµάκια στήθος κοτόπουλο
(Σερβίρεται µε σαλάτα, 3 ντιπ και ψωµί) (MK - G)
Chicken kebab - 3 sticks of chicken breast
(Served with salad, 3 dips and bread) (MK - G)

Κριθαρόττο / Orzotto
(Cyprus pasta in truffle oil and dried wild mushroom)

13,00

(Σερβίρεται µε σαλάτα, 3 ντιπ, ψωµί και πατάτες) (MK - G)

Pork chop 500gr
(Served with salad, 3 dips, bread and potatoes) (MK - G)

ΒΙΓΚΑΝ ΕΠΙΛΟΓΕΣ / VEGAN’S CHOICE

14,00

Φλαµαντζέρι χοιρινό 300γρ. σε άσπρο κρασί

14,00

(Σερβίρεται µε σαλάτα, 3 ντιπ, ψωµί και πατάτες) (MK - G - SP)

Pork spare ribs 300gr in white wine

Χωριάτικη σαλάτα, Σαλάτα µε όσπρια, Βραστά χόρτα ή χόρτα σχάρας
(µπρόκολο/κουνουπίδι/κολοκυθάκι/καρότα), Μανιτάρια στη σχάρα,
Ρύζι µε χόρτα ή Κριθαρόττο, Πατάτες τηγανιτές, Μελιτζάνες στο φούρνο
σε σως τοµάτας µε ελαιόλαδο και κρεµµύδι.

(Served with salad, 3 dips, bread and potatoes) (MK - G - SP)

Σουβλάκι κοτόπουλο (2 ξυλάκια) (CY)
Χοιρινό κότσι µε σως κουµανταρίας (S - SP)
(Συνοδεύεται µε σαλάτα και ορεκτικά)
(για 2 άτοµα)
Chicken kebab (2 sticks) (CY)
Pork crackling served with commandaria sauce
(Served with salad,and appetizers)
(for 2 persons)

Village salad, Legume salad, Boiled or grilled vegetables
(broccoli/cauliflower/courgette/carrots), Grilled mushrooms,
Rice with veggies or Orzotto in truffle oil, Potato chips, Aubergine in the oven
served in tomato sauce with olive oil and onion.

ΜΑΓΕΙΡΕΥΤΑ / CASSEROLES

28,00

(αναλόγως διαθεσιµότητας / depending on availability)

Όσπρια / Legumes
σερβίρονται µε σαλάτα, 3 ντιπ και ψωµί / served with salad, 3 dips and bread (MK - G)

12,00

Μακαρόνι παστίτσιο / Oven pasta (MK - G)
σερβίρεται µε σαλάτα, 3 ντιπ και ψωµί / served with salad, 3 dips and bread

13,00

Κλέφτικο αρνίσιο / Lamb kleftiko
σερβίρεται µε σαλάτα, 3 ντιπ, ψωµί και πατάτες
/ served with salad, 3 dips, bread and potatoes (MK)

18,00

Επιλογές από τον µάγειρα µας / Chef’s selection
παρακαλώ ρωτήστε το προσωπικό µας / please ask our staff
Φρέσκια πέστροφα Φοινιού / Fini fresh trout (F)
σερβίρεται µε ορεκτικά, σαλάτα, λαχανικά και πατάτες
/ served with dips, salad, veggies and potatoes (MK)

19,00

Χοιρινό κότσι σε σως κουµανταρίας / Pork crackling in commandaria sauce
σερβίρεται µε σαλάτα και 3 ντιπ / served with salad and 3 dips (MK - G - SP)

28,00

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

18,00

ΜΙΚΡΟΣ ΜΕΖΕΣ (ανά άτοµο) / MINI MEZE (per person)
Χωριάτικη σαλάτα (MK), 3 ντιπ, ριγανάτο ψωµί (G), χαλλούµι στη σχάρα (MK),
χόρτα µε αυγά (E), χωριάτικο λουκάνικο κρασάτο (SP), κριθαρόττο σε τρουφέλαιο
µε µανιτάρια, κουπέπια χωρίς κιµά (εποχιακά), ένα καλαµάκι κοτόπουλο
σουβλάκι, Σουβλάκι κοτόπουλο (1 ξυλάκι) (CY)
Χοιρινό κότσι µε σως κουµανταρίας (S - SP),
πατάτες. Ακολουθεί φρούτο εποχής.
*Εάν ο µικρός µεζές θα συνοδεύεται µε κότσι αρνίσιο τότε η τιµή γίνεται €20,00
Village salad (MK), 3 dips, oregano bread (G), grilled halloumi cheese (MK),
seasonal veggies with eggs (E), village sausage cooked in red wine (SP), orzo pasta
in truffle oil with cream and mushrooms, stuffed vine leaves (when in season),
1 stick of chicken kebab, 1 stick of shish kebab, 1 piece of pork in white wine (SP),
potatoes.Chicken kebab(1 stick)(CY) ,pork crackling served with commandaria
sauce (S-SP), Followed by seasonal fruit.
*If the mini meze is accompanied by lamb crackling then the price is € 20.00

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

