
 
 

 

 
 

 

    

 

 

 

 

 

 

   

 
 

 

 

 
 

MORE ON THE NEXT PAGE! >

1. Sweet and sour pork over egg fried rice & prawn crackers. 
 Χοιρινό µε γλυκόξινη σάλτσα, µε ρύζι & prawn crackers.

2. Chicken tandoori on stick served over curry rice & salad. 
 Κοτόπουλο ταντούρι µε ρύζι, & σαλάτα.

3. Pork patty stuffed with bacon haloumi & cheese.
 Xοιρινό µπιφτέκι γεµιστό µε χαλούµι τυρί & µπέικον. 

4. Chicken lemon served with spinach rice & salad.
 Κοτόπουλο λεµονάτο µε σπανακόρυζο & σαλάτα.

5. The famous Greek pastitsio served with salad.
 Παστίτσιο µε σαλάτα.

6. Chicken ala Mexico served with rice, salad & sour cream. 
 Μεξικάνικο κοτόπουλο µε ρύζι, σαλάτα & sour cream.

7. Oven roasted pork over baked potatoes & salad. 
 Ψητό χοιρινό µε πατάτες φούρνου & σαλάτα. 

8. BBQ chicken thighs served with fries & salad. 
 Μπουτάκια κοτόπουλου µε σάλτσα BBQ, µε τηγανιτές πατάτες & σαλάτα.

9. Beef stew over rice & salad.
 Τρυφερά κοµµάτια από βοδινό στιφάδο µε ρύζι & σαλάτα.

10. Sweet and sour chicken over egg fried rice & prawn crackers.
 Κοτόπουλο µε γλυκόξινη σάλτσα, µε ρύζι & prawn crackers.

11. Tender pork souvlaki served with fries, tzatziki, pita & salad
 Σουβλάκι στο ξυλάκι µε πατάτες ριγανάτες, σαλάτα & τζατζίκι.

12. Oregano roasted chicken served with oven roasted potatoes, 
 salad & yoghurt. | Κοτόπουλο ψητό µε πατάτες, σαλάτα & γιαούρτι.

13. Pork patties stuffed with cheese served with salad & fries. 
 Μπιφτέκια γεµιστά µε τυρί, σαλάτα & τηγανιτές πατάτες.

14. Chicken lemon served with spinach rice & salad. 
 Κοτόπουλο λεµονάτο µε σπανακόρυζο & σαλάτα.

15. BBQ spare ribs served with fries & salad. 
 Spare ribs µε σάλτσα BBQ, µε τηγανιτές πατάτες & σαλάτα.

16. Chicken and green beans in tomato sauce with 
 potatoes & salad. 
 Κοτόπουλο µε φασολάκι γιαχνί, πατάτες & σαλάτα 

DISH OF THE DAY

We go by the date. 

Today’s date is the 

number of today’s dish!

Πάµε µε την ηµεροµηνία. 

Η σηµερινή ηµεροµηνία 

είναι ο αριθµός του 

σηµερινού πιάτου!

25 378800
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17. Meat balls served with salad, & fries. 
 Κεφτεδάκια µε σαλάτα & τηγανιτές πατάτες.

18. Chicken souvlaki served with fries & salad. 
 Σουβλάκι κοτόπουλο στο ξυλάκι µε πατάτες ριγανάτες, σαλάτα & τζατζίκι.

19. Cyprus classic meat lost with mashed potatoes & salad.
 Παραδοσιακό κυπριακό ρολό µε πουρέ & σαλάτα.

20. Chicken tandoori on stick served over curry rice & salad. 
 Κοτόπουλο ταντούρι µε ρύζι, & σαλάτα.

21. Beef stew over rice & salad. 
 Τρυφερά κοµµάτια από βοδινό στιφάδο µε ρύζι & σαλάτα.

22. Herbed chicken patties with fries and salad. 
 Μπιφτεκάκια από κοτόπουλο µε βότανα πατάτες & σαλάτα.

23. Pork belly in red wine sauce with rice & salad. 
 Χοιρινό φλαµαντζέρι µε ρύζι και σαλάτα. 

24. BBQ chicken thighs served with fries & salad. 
 Μπουτάκια κοτόπουλου µε σάλτσα BBQ, µε τηγανιτές πατάτες & σαλάτα.

25. American Meatloaf served with mashed potatoes & salad. 
 Αµερικάνικο Meatloaf µε πουρέ πατάτας & σαλάτα.

26. Chicken souvlaki served with fries, pita & salad. 
 Σουβλάκι κοτόπουλο στο ξυλάκι µε πατάτες ριγανάτες, σαλάτα.

27. Pork patty served with salad & fries. 
 Μπιφτέκι, σαλάτα & τηγανιτές πατάτες.

28. Oregano roasted chicken served with oven roasted potatoes, salad & yoghurt. 
Κοτόπουλο ψητό µε πατάτες, σαλάτα & γιαούρτι.

29. pork in tomato sauce with sweet peas potatoes and salad.
 Χοιρινό κοκκινιστό µε µπιζέλι πατάτες & σαλάτα.  

30. Chicken lemon served with spinach rice & salad. 
 Κοτόπουλο λεµονάτο µε σπανακόρυζο & σαλάτα.

31. BBQ spare ribs served with fries & salad.
 Spare ribs µε σάλτσα BBQ, µε τηγανιτές πατάτες & σαλάτα.

32. Beef t-bone steak 500gr with truffle butter sauce fries & vegetables.
 Βοδινό φιλέτο 500γρ µε σάλτσα από τρούφα και βούτυρο 
 µε πατάτες & λαχανικά

Ask us for our Daily Soups!

Ρωτήστε µας για τις καθηµερινές µας σούπες!

Every day 
vegetarian dishes

 
 

 
 

  
 
 

Beans with carrot and celery.
Φασόλια βραστά µε σέλινο και καρότο.

Lentil ragout with yoghurt. 
Φάκες µε ρύζι και γιαούρτι.

Black eye peas with Swiss chard and tuna salad.
Λουβί µαυροµατί µε λαχανά και τονοσαλάτα.

€6

Antonis Ioannou



