
Σπιτικά φτιαγµένα γλυκά
our own homemade desserts

Λάβα κέικ σοκολάτας  
Chocolate lava cake €6,00
σερβίρεται µε παγωτό βανίλια  
served with vanilla ice cream

Αναρότουρτα   
Anarotourta €6,00
Φρέσκια αναρή µε ζάχαρη, κανέλα, µέλι 
και φύλλο ζαχαροπλαστικής
Fresh anari cheese with sugar, cinnamon, 
honey and filo pastry

Μπακλαβαδάκια 
Baklavadakia €6,00
Φύλλο κρούστας µε χαλεπιανά και σιρόπι
Filo pastry filled with pistachios and syrup

Μαχαλεπί 
Mahalepi €6,00
Η σπεσιαλιτέ του σεφ µε κρέµα γάλακτος, χαλεπιανά 
και αµύγδαλα, µέλι και ροδόσταγµα σε φύλλο κανταΐφι
Chef's speciality made with cream, pistachios, almonds,
honey, rose water and kadaifi pastry

Πιατέλα φρούτων (Για δύο) 

Fruit platter (For two) €8,00
Επιλογή από φρέσκα εποχιακά φρούτα
A selection of fresh seasonal fruit

Γλυκά κουταλιού 
Spoon sweets
1 φρούτο / 1 fruit €1,50 

3 φρούτα / 3 fruits €4,50 

Προσφέρεται ντεκαφεϊνέ / Decaf available

Καφέδες 
coffees

Εσπρέσσο   
Espresso €2,35 €3,10

  Μονός ∆ιπλός
  Single Double

Κυπριακός καφές
Cypriot coffee €1,50 €2,10

Εσπρέσσο µακιάτο
Espresso macchiato €2,50 €3,40

   Κανονικό
   Regular
   8oz
Καπουτσίνο
Cappuccino   €3,30

Λάττε
Café Latte   €3,15

Μόκκα
Café mocha   €3,70

Αµερικάνο
Americano   €3,00

Καφές φίλτρου   
Filter coffee   €2,90

Αρωµατισµένος καφές φίλτρου
Flavoured filter coffee   €3,10

Στιγµιαίος καφές
Instant coffee   €2,90

Φραπέ
Frappe   €3,00

Φρέντο εσπρέσσο
Freddo espresso   €3,40

Φρέντο καπουτσίνο
Freddo cappuccino   €3,50

Παγωµένο αµερικάνο
Iced americano   €3,40

Ροφήµατα
drinks

Παγωµένη σοκολάτα 
Iced chocolate   €3,70

Τσάι του βουνού
Local mountain tea   €2,50

Ζεστή σοκολάτα
Hot chocolate   €3,40

Αρωµατικό τσάι
Herbal tea   €2,50

Αγγλικό τσάι
English tea   €2,00

Ντόπιο εµφιαλωµένο νερό 500ml
Local mineral water €1,00

Perrier αεριούχο νερό 330ml
Perrier sparkling water €2,30

Αναψυκτικά 250ml
Soft drinks €1,70

Παγωµένο τσάι 330ml 
Iced tea €2,75

Φρέσκος χυµός πορτοκάλι 250ml
Fresh orange juice €2,90

Χυµοί φρούτων 250ml
Fruit juices €2,00
Μήλο, πορτοκάλι, ροδάκινο, κράνµπερι
Apple, orange, peach, cranberry

Αλκοολούχα Ποτά
alcoholic drinks
Κουµανταρία    
Commandaria €5,00
Κονιάκ    
Cognac €7,00

  4cl

Στις τιµές συµπεριλαµβάνεται ο Φ.Π.Α / Prices include V.A.T 


