
Prices include all taxes & V.A.T / Οι τιμές περιλαμβάνουν όλους τους φόρους και Φ.Π.Α / Все налоги включены в стоимость

SALAD BAR 
CREATE YOUR OWN SALAD €9.00 
Variety of fresh salads for you to choose from  
Δημιουργήστε τη δική σας σαλάτα  
Создайте свой собственный салат 

PERIVOLOGYROS
GREEK PITA WITH CHICKEN GYROS (1, 7) €12.00 
Tzatziki, pickled cucumber, tomato, red onions and French fries 
Μαριναρισμένο κοτόπουλο σερβιρισμένο με τζατζίκι, αγγουράκι τουρσί, ντομάτα, 
κόκκινο κρεμμύδι και τηγανητές πατάτες  
Маринованная курица, соус дзадзики, маринованные огурцы, помидоры, 
красный лук и картофель фри в греческой питте 

BURGERS & BAO BUNS
CLASSIC BURGER (1, 3, 6, 7)  €13.00 
Burger topped with bacon, cheese and egg 
Μπιφτέκι με μπέικον, τυρί και αυγό 
Бургер с беконом, сыром и яйцом

FALAFEL* (V)  (1, 11)  €14.00 
Chickpeas falafel topped with carob syrup flavoured tahini, tomato and red onion 
“Φαλάφελ” από ρεβίθια σερβιρισμένα με ταχίνι αρωματισμένη με σιρόπι χαρουπιού 
Фалафель из нута, подается с сиропом из рожкового дерева, помидорами и красным луком

PULLED PORK BAO BUNS (1, 3, 10)   €14.00 
Slow cooked pork shoulder with paprika and cumin in bao buns, 
served with BBQ sauce and French fries 
Ψωμάκια “Bao” με μαριναρισμένο χοιρινό, σάλτσα μπάρμπεκιου και τηγανητές πατάτες  
Запеченая свинина с паприкой и тмином в булочке Бао, подается с соусом 
барбекю и картофелем фри

HOISIN MUSHROOM BAO BUN (V)  (1, 6, 11)  €14.00 
Bao buns with hoisin mushrooms and maple syrup pickled carrots and cucumber 
Ψωμάκια “Bao”, μαριναρισμένα μανιτάρια με hoisin και σιρόπι σφενδαμού,  
με πικλες αγγουράκι και καρότο

MEXICAN (1, 3, 6, 7)  €15.00 
Beef burger with Mexican salsa, avocado, Cajun spiced tortilla chips, 
jalapenos, lettuce, tomato and red onion 
Μεξικάνικο βοδινό μπιφτέκι με σάλτσα ντομάτας, τσιπς “τορτίγιας”, “χαλαπένιος”, 
μαρούλι και κόκκινο κρεμμύδι 
Говяжий бургер с мексиканским соусом, авокадо, пряными чипсами тортилья, 
jalapenos, латуком, помидорами и красным луком

KOREAN PORK BELLY BURGER €15.00  
GOCHUJANG MAYO (1, 3, 6, 10)   
Marinated pork belly with mirin sake, soy, garlic, ginger and honey 
Gochujang mayonnaise and rainbow coleslaw 
Μαριναρισμένη χοιρινή “πανσέτα” σε ιαπωνικό κρασί και ξύδι ρυζιού, σκόρδο,  
πιπερόριζα και μέλι σερβιρισμένη με “Gochujang” μαγιονέζα και λαχανοσαλάτα 

WRAPS & SANDWICHES 
HAM AND CHEESE (1, 7)  €10.00 
SANDWICH TOASTIES 
Ζεστό σάντουιτς με ζαμπόν και τυρί 
Бутерброд с ветчиной и сыром

MEXICAN QUINOA (V)  (1, 11)  €10.00 
Quinoa, black beans, sweet corn, bell peppers and hummus 
“Τορτίγια” με κινόα, μαύρα φασόλια, καλαμπόκι και χούμους 
Киноа, черная фасоль, сладкая кукуруза, сладкий перец, хумус

SPICY TUNA MAYO (1, 3, 4, 10)  €10.00  
Tuna flakes, lettuce, tomato and Sriracha mayonnaise 
“Τορτίγια” με τόνο μαρούλι, ντομάτα και μαγιονέζα “σριράτσα”  
Тунец, латук, помидоры, майонез Shriracha

CHICKEN KIEV QUESADILLA (1, 7)  €12.00 
Flour tortilla with boursin, cheddar, pulled chicken, panko and spring onion 
“Tορτιγια” με τυριά “μπουρσίν”, “τσένταρ”, γιαπωνέζικη κρουστά,  
κοτόπουλο και φρέσκο κρεμμυδάκι   

FISH SPECIALITIES
FISH & CHIPS (1, 3, 4, 7, 10)  €12.00 
Tempura fried cod fish served with French fries and herbed mayonnaise 
Τηγανητός μπακαλιάρος με αρωματισμένη μαγιονέζα και τηγανητές πατάτες  
Жаренная в панировке треска с картофелем фри и соусом из ароматного майонеза

FRIED CALAMARI (1, 3, 4, 10)  €14.00 
Fried calamari served with French fries and tartare sauce 
Τηγανητό καλαμαράκι με μαγιονέζα με κουτρούβι και τηγανητές πατάτες 
Жареные кальмары, подаются с картофелем фри и соусом тартар

GRILLED TUNA STEAK (1, 4)  €16.00 
Grilled tuna steak with capers and olive oil dressing served with French fries 
Φιλέτο τόνου στη σχάρα σερβιρισμένο με κάππαρη και σάλτσα ελαιόλαδου, 
συνοδευόμενο με τηγανητές πατάτες 
Филе тунца на гриле, подается с каперсами, заправкой из оливкового масла и картофелем фри

  

GRILLED ITEMS
CYPRUS BBQ (1, 7)  €14.00 
Chicken souvlaki or shieftalia 
All served with Greek pita tzatziki, French fries and paprika tomato sauce 
Σουβλάκι κοτοπουλο ή σιεφταλιές  σερβίρονται με τηγανητές πατάτες  
και σάλτσα ντομάτας με πάπρικα 
Мясо на ваш выбор: курица или шефталья, подаются с греческой питтой,  
соусом дзадзики, картофелем фри и соусом из паприки и томатов

GRILLED SIRLOIN STEAK (1, 7)  €16.00 
With sweet potato fries and mushroom sauce 
Στέικ βοδινό με τηγανητές γλυκοπατάτες και κρεμώδης σάλτσα μανιταριών 
Говяжий стейк, подается с жареным бататом и грибным соусом

PASTA & PIZZA
CHICKEN NUGGETS  (1, 3, 7, 10)   €10.00   
Chicken nuggets with French fries 
Μπουκιές κοτόπουλου με τηγανητές πατάτες  
Куриные наггетсы с картофелем фри

PIZZA MARGARITA OR VEGETARIAN (1,7)  €12.00 
Πίτσα μαργαρίτα ή λαχανικών 
Пицца Маргарита или с овощами

LINGUINI (1, 7) €12.00 
with tomato basil or bolognaise 
“Λινγκουίνι” με σάλτσα ντομάτας βασιλικού ή ανάμεικτο κιμά χοιρινού - βοδινού 
Лингвини с томатным соусом или болоньезе

CHICKEN POP CORN (1, 3, 6,  7, 10)   €12.00   
Chicken popcorn twist, served in an ice cream cone with mayonnaise  
Μπουκιές κοτόπουλου παναρισμένες με καλαμπόκι σε χωνάκι παγωτού με μαγιονέζα 
Кусочки курицы в кукурузной панировке, подаются в рожке с майонезом 
 
 
 
 
 BUBBLE WAFFLES
VALENTINES (1, 3, 7, 8)  €10.00 
Vanilla ice cream, strawberry, nutella and balsamico 
Παγωτό βανίλια με φράουλες, πραλίνα και βαλσάμικο 
Бабл вафля с ванильным мороженым, клубникой, Nutella и бальзамическим сиропом

BANANA COMBO (1, 3, 7, 8)  €10.00 
Chocolate ice cream, banana, coconut, pecans and chocolate chips 
Μπανάνα κόμπο με παγωτό σοκολάτας, καρύδια “πεκάν” και κομματάκια σοκολάτας 
Бабл вафля с шоколадным мороженым, бананом, кокосом, орехами пекан, шоколадной стружкой

KINDER (1, 3, 7)  €10.00 
Vanilla ice cream, smarties, marshmallows and chocolate sauce 
Παγωτό βανίλια με σοκολατάκια, ζαχαρωτά και σάλτσα σοκολάτας 
Бабл вафля с ванильным мороженым, smarties, зефиром, шоколадным сиропом 

CHURROS
CHURROS WITH ICE CREAM  (1, 3, 7)  €8.00 
Churros with vanilla or chocolate ice cream and chocolate sauce 
“Τουλουμπάκια” με παγωτό βανίλια η σοκολάτας 
Вафля с клубникой, маринованной в бальзамическом сиропе, подается  
с ванильным мороженым, кленовым сиропом и кофе эспрессо

(1)  Cereals containing gluten   /    Δημητριακά που περιέχουν γλουτένη
(2)  Crustaceans (seafood in shell, e.g. crabs, shrimps, lobsters) and their products 
 Καρκινοειδή (θαλασσινά με κέλυφος, π.χ. καβούρια, γαρίδες, αστακοί) και προϊόντα τους 
(3)  Eggs and products based on eggs   /   Αυγά και προϊόντα με βάση τα αυγά
(4)  Fish and products based on fish   /   Ψάρια και προϊόντα με βάση τα ψάρι
(5)  Peanuts (groundnuts) and products based on peanuts  
 Αραχίδες (αράπικα φιστίκια) και προϊόντα με βάση τις αραχίδες

(6)  Soybeans and products based on soy   /   Σόγια και προϊόντα με βάση τη σόγια
(7)  Milk and products based on milk   /   Γάλα και προϊόντα με βάση το γάλα
(8)  Nuts (e.g. Almonds, hazelnuts, walnuts, cashews, etc.)  
 Καρποί με κέλυφος (π.χ. αμύγδαλα, φουντούκια, καρύδια, κάσιους κτλ.)
(9) Celery and products based on celery   /   Σέλινο και προϊόντα με βάση το σέλινο
(10)  Mustard and products based on mustard   /   Σινάπι και προϊόντα με βάση το σινάπι

(11)  Sesame seeds and products based on sesame seeds  
 Σπόροι σουσαμιού και προϊόντα με βάση τους σπόρους σουσαμιού
(12)  Sulphur dioxide (SO2) and sulphites   /    Διοξείδιο του θείου (SO2) και θειώδεις ενώσεις
(13)  Lupine and products based on lupine   /    Λούπινο και προϊόντα με βάση το λούπινο
(14)  Molluscs and products based on molluscs   /   Μαλάκια και προϊόντα με βάση τα μαλάκια

ALLERGENS  /  ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ


