
Mενού
Για αρχή/ To start with Ζεστά ορεκτικά/ Hot appetizers

Μεζέδες για 2
Mezedes for 2

Χωριάτικη σαλάτα
Μαρούλι, ντοµάτα, αγγουράκι, κρεµµύδι, κάπαρη, δυόσµο, φέτα, λαδολέµονο.

Μανιτάρια σχάρας
Grilled mushrooms

Χαλούµι σχάρας
Grilled halloumi

Κυπριακό λουκάνικο κρασάτο
Cyprus wine sausage

Συκωτάκι βοδινό µε κρεµµύδια
Beef liver with caramelized onions and herbs

Ελιές µαύρες µαριναρισµένες
Marinated black olives

Πατάτες τηγανητές
Potato fries

Πουργούρι
Bulgur

Κριθαράκι µε ντοµάτα και σέλινο
Orzo with tomato and celery

Ρύζι του φούρνου
Bake rice

Κρητική σαλάτα ντάκος
Κριθαροκούλουρο, ώριµες ντοµάτες, φέτα, κάπαρη,

βασιλικός, µαύρες ελιές, ρίγανη, ελαιόλαδο. 

Σαλάτα ρόκα
Ρόκα, κεφαλοτύρι, ρόδι, λιαστές ντοµάτες, βαλσάµικο και ελαιόλαδο.

Village salad
Lettuce leaves, tomato, cucumber, onions, capers,

mint, feta cheese and lemon oil dressing.

Gretan ntakos salad
Rusk, ripe tomatoes, feta cheese, capers, basil,

black olives, oregano and olive oil.

Rocket salad
Rocket leaves, kefalotyri cheese, pomegranate,

sundried tomatoes, balsamic and olive oil.

Καπνιστή µελιτζανοσαλάτα
Smoked eggplant salad dip

Ταχίνι
Tahini dip

Τζατζίκι
Tzantziki dip

Χτυπητή
Xtipiti

Ξυδάτα λαχανικά
Pickle vegetables

Κρασάτο χοιρινό µπέικον

Grilled pork bacon marinated in wine
(του σπιθκιού µας)

(homemade)



Εποχιακά/ Seasonal Είδη Σχάρας/ Grill

Χοιρινό σουβλάκι
Pork souvlaki

Σεφταλιά
Shestalia

Μπέικον κρασάτο
Bacon marinated in wine

Χοιρινό µπιφτέκι µε τυρί
Pork burger with cheese

Κοτόπουλο µπιφτέκι
Chicken burger

Κοτόπουλο σχάρας (χωρίς κόκκαλο)
Boneless chicken

Παϊδάκια αρνίσια
Lamb chops

Λαχανικά σχάρας
µαριναρισµένα µε ελαιόλαδο, ρίγανη και θυµάρι. 

Grilled vegetables
marinated with olive oil, oregano and thyme.

Μανιτάρια
µε κρεµµύδι, κόλιανδρο ξηρό, ελαιόλαδο και µαϊντανό.

Mushrooms
with onions, dry coriander, olive oil and parsley.

Γεµιστά γιαλαντζί (4 κοµ.)
µε ρύζι, ντοµάτα και αρωµατικά.

Stuffed onions yalantzi (4 pcs)
with rice, tomatoes and aromatic herbs.

Κολοκυθοκεφτέδες (2 κοµ.)
µε φέτα, δυόσµο και φρέσκο κρεµµυδάκι.

Courgette fritters (2 pcs)
with feta cheese, mint and spring onions.

Κολοκυθάκια µε αυγά
µε ντοµάτα, µαϊντανό και ελαιόλαδο.

Courgette with eggs
tomato, parsley and olive oil

Ρόκα µε τα αυγά
µε τριµµένο καρότο.

Rocket with eggs
with grated carrot.

Τραγανές πούλλες
µε λεµόνι και κόλιανδρο.

Crispy “poulles”
with lemon and dry coriander.

Μιξ χοιρινό σουβλάκι και σεφταλιά
Mix pork souvlaki and shiestalia

marinated with olive oil and oregano.

Χοιρινή µπριζόλα
µαριναρισµένη µε ελαιόλαδο και ρίγανη.

Pork chop

Κοτόπουλο σουβλάκι
µαριναρισµένο µε ελαφρύ γιαούρτι, ελαιόλαδο και ρίγανη.

marinated with light yogurt, olive oil and oregano.
Chicken souvlaki

*Όλα τα είδη σχάρας σερβίρονται µε σαλάτα, πίτα, πατάτες τηγανητές ή ρύζι.
*All grill items are served with salad, pitta bread, fries or rice.



Πιατέλες για 2/ Platters for 2 Ψάρια και οστρακοειδή/ Fish and shellfish

Επιδόρπια/ Desserts

Γλυκό του κουταλιού
Cypriot sweet

Γλυκό ηµέρας (Ρωτήστε το σερβιτόρο σας)
Desserts of the day (please ask your waiter)

Πιατέλα κρεατικών σχάρας
µε χοιρινό σουβλάκι, σεφταλιά, µπέικον κρασάτο, κοτόπουλο σχάρας,

χαλούµι, µανιτάρια, χωριάτικο ψωµί ψηµένο στη σχάρα, πατάτες
τηγανητές, χωριάτικη σαλάτα, ξυδάτα λαχανικά και 3 είδη κρύα ορεκτικά.

Hot grilled meat platter
with pork souvlaki, shiestalia, bacon in wine, boneless chicken, grilled halloumi

and mushrooms, grilled village bread, potato fries, village salad and 3 kind of dips.

Μαριναρισµένο xταπόδι σχάρας
σερβίρεται µε σαλάτα και πατάτες τηγανητές ή ρύζι.

Marinated grilled octopus
served with salad, fries or rice.

Καλαµάρι τηγανητό
σερβίρεται µε σαλάτα και πατάτες τηγανητές ή ρύζι.

Fried calamari
served with salad, fries or rice.

Ψάρι ηµέρας (ρωτήστε το σερβιτόρο σας)
Fish of the day (ask the waiter what is available)

Ελληνική-Κυπριακή πιατέλα
τυριών-αλλαντικών

σερβίρεται µε σπιτική µαρµελάδα, ψωµί ψηµένο στη σχάρα,
ξυδάτα και φρέσκα φρούτα.

Greek-Cypriot cheese and cold cuts
served with homemade marmalade, grilled bread, pickles, dry and fresh fruits.

Πιατέλα µε τυριά
Cheese platter

Πιατέλα µε αλλαντικά
Cold cuts platter


