
Food Menu





STARTERS
ΟΡΕΚΤΙΚΑ

GARLIC BREAD
WITH MOZZARELLA CHEESE   €4.00

Garlic bread topped with melted
mozzarella cheese and oregano
Σκορδόψωµο µε λιωµένο τυρί µοτσαρέλα

και ρίγανη

MEXICAN TORTILLA NACHOS   €5.00

Crispy Mexican tortilla chips accompanied
with melted cheddar cheese, guacamole
and taco sauce, on the side
Τραγανά πατατάκια από µεξικάνικη 

τορτίγια µε συνοδευτικές σάλτσες 

από λιωµένο τυρί τσένταρ, γκουακαµόλε 

και σάλτσα τάκος  

HALLOUMI WITH HONEY     €5.50

Deep fried halloumi cheese topped
with honey and roasted sesame seeds.
Accompanied with a refreshing honey 
and cucumber dip
Τηγανητό τυρί χαλούµι µε µέλι 

και καβουρδισµένο σουσάµι. Συνοδεύεται

µε δροσερή σάλτσα από µέλι και αγγουράκι

BABY CALAMARI FRITTI   €5.50

Deep fried baby calamari accompanied
with a sweet chili dip                                                                      
Τηγανητό καλαµαράκι µε γλυκιά

σάλτσα από τσίλι

CHICKEN STRIPS     €6.50

Crispy tender chicken fillet strips
accompanied with a delicious 
Jack Daniel’s dip
Ζουµερές, τραγανές λωρίδες 

από κοτόπουλο φιλέτο. Συνοδεύεται 

µε σάλτσα Τζάκ Ντάνιέλς

BRUSCHETTA AL A GRECO  €3.50

Bruschetta topped with tomatoes, feta
cheese, garlic and Mediterranean herbs

Μπρουσκέτα µε ντοµάτες, τυρί φέτα,

σκόρδο και Μεσογειακά αρώµατα

SOUP OF THE DAY   €4.50

Fresh soup of the day

Φρέσκια σούπα της ηµέρας  

PRAWN COCKTAIL    €6.00

Crispy fresh lettuce topped
with baby prawns and cocktail dressing
Τραγανή σαλάτα από µαρούλι, 

µικρές γαρίδες και σάλτσα κοκτέιλ

TASTES OF CYPRUS
(For 2 persons / Για 2 άτοµα)   €6.50                                                                                                                                    

Selection of delicious local dips 
accompanied with traditional pitta bread, 
grilled halloumi cheese and black olives
Νόστιµες επιλογές ντόπιων ορεκτικών

σε συνδυασµό µε παραδοσιακή πίττα, 

τυρί χαλλούµι ψηµένο στη σχάρα

και µαύρες ελιές

Mexican Tortilla Nachos Bruschetta al a Greco

new



SNACKS
ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ

TUNA WRAP                                                 €9.00

Mexican tortilla wrapped with tuna, mayonnaise, 
sweet corn and fresh parsley. Served with potato 
wedges and a salad garnish
Τόνος, µαγιονέζα, καλαµπόκι και φρέσκος µαϊντανός 

τυλιγµένα σε µεξικάνικη τορτίλα. Σερβίρεται µε 

πατάτες µε φλούδα και αρωµατικά και σαλάτα 

γαρνιτούρα

BREADED CHICKEN WRAP                       €10.00

Sauté breaded chicken strips with seasoned 
mayonnaise sauce and crispy lettuce leaves 
wrapped in a Mexican tortilla and served with 
sweet chili mayonnaise, potato wedges and a salad 
garnish 
Τσιγαριστές λωρίδες από παναρισµένο κοτόπουλο σε 

σάλτσα από αρωµατισµένη µαγιονέζα και τραγανά 

φύλλα µαρουλιού τυλιγµένα σε µεξικανική τορτίλα. 

Σερβίρεται µε γλυκόξινη σάλτσα µαγιονέζας, πατάτες 

µε φλούδα και αρωµατικά και σαλάτα γαρνιτούρα

BEEF STEAK SANDWICH                €13.00

Beef steak fillet topped with mozzarella cheese and 
basil pesto in ciabatta bread. Served with potato 
wedges and a salad garnish
Βοδινό φιλέτο µε τυρί µοτσαρέλα και πέστο 

βασιλικού σε ψωµί τσιαπάτα. Σερβίρεται µε πατάτες 

µε φλούδα και αρωµατικά και σαλάτα γαρνιτούρα

SIDE ORDERS / ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΑ:

French fries with oregano
Τηγανητές πατάτες µε ρίγανη                  €3.50

Potato wedges with cheese and bacon
Πατάτες µε φλούδα και αρωµατικά, 

τυρί και µπέικον                        €4.00

Greek salad with feta cheese
Ελληνική σαλάτα µε τυρί φέτα   €5.00    

HAM & CHEESE SANDWICH                       €4.50

Ham and cheese sandwich served 
with French fries
Σάντουιτς µε ζαµπόν και τυρί. 

Συνοδεύεται µε τηγανητές πατάτες

TRADITIONAL PITTA 
WITH LOUNTZA & HALLOUMI CHEESE       €6.50

Traditional pitta bread filled with grilled 
lountza and halloumi cheese. Served 
with French fries and tzatziki dip
Παραδοσιακή πίττα µε λούντζα και χαλλούµι 

ψηµένα στη σχάρα. Σερβίρεται µε τηγανητές 

πατάτες και τζατζίκι

CLUB SANDWICH                                         €8.50

Toasted triple decker sandwich with 
cheese, grilled bacon, chicken fillet, egg, 
mayonnaise, tomato slices and lettuce leaves. 
Served with French fries
Ζεστό τριπλό σάντουιτς µε τυρί, µπέικον

ψηµένο στη σχάρα, φιλέτο κοτόπουλο, αυγό, 

µαγιονέζα, φέτες ντοµάτας και φύλλα 

µαρουλιού. Σερβίρεται µε τηγανητές πατάτες 

CHICKEN WRAP                                           €9.00

Chicken fillet strips with sweet 
chili sauce, colorful bell pepper slices 
and cheese wrapped in a Mexican 
tortilla and served with potato wedges 
and a salad garnish 
Λωρίδες από κοτόπουλο φιλέτο 

σε γλυκιά σάλτσα από τσίλι, µε φέτες από 

πολύχρωµες πιπεριές και τυρί, τυλιγµένα σε 

µεξικανική τορτίλα. Σερβίρεται µε πατάτες 

µε φλούδα και αρωµατικά και σαλάτα γαρνιτούρα

new

                                                                                                                             

Chicken Wrap Club Sandwich



Black Angus Beef Burger



BURGERS
ΜΠΙΦΤΕΚΙΑ

OMELETTES
ΟΜΕΛΕΤΕΣ 

VEGGIE BURGER      €8.00

Veggie burger served in a sesame
bun with tomato slices, crispy lettuce
leaves and topped with cheese. 
Served with sweet chili mayonnaise 
and French fries 
Μπιφτέκι λαχανικών σε ρολάκι µε σουσάµι. 

Γαρνίρεται µε ντοµάτα, τραγανά 

φύλλα µαρουλιού και τυρί. Σερβίρεται 

µε γλυκόξινη σάλτσα µαγιονέζας 

και τηγανητές πατάτες

CHEESEBURGER                                           €9.00

Juicy burger served in a sesame 
bun with cheese, fresh tomato slices 
and crispy lettuce leaves. Accompanied 
with sweet chili mayonnaise 
and French fries  
Ζουµερό µπιφτέκι σε ρολάκι µε σουσάµι. 

Γαρνίρεται µε τυρί, φρέσκια ντοµάτα 

και τραγανά φύλλα µαρουλιού. 

Σερβίρεται µε γλυκόξινη σάλτσα 

µαγιονέζας και τηγανητές πατάτες 

CRUNCHY CHICKEN BURGER                   €10.00

Crunchy chicken fillet served in a sesame   
bun with mayonnaise, tomato slices   
and crunchy lettuce leaves. Served with   
sweet chili mayonnaise and French fries
Τραγανό παναρισµένο κοτόπουλο φιλέτο   

σε ρολάκι µε σουσάµι. Γαρνίρεται µε µαγιονέζα, 

ντοµάτα και τραγανά φύλλα µαρουλιού και 

σερβίρεται µε γλυκόξινη σάλτσα µαγιονέζας και 

τηγανητές πατάτες

BLACK ANGUS BEEF BURGER                  €12.00

Juicy Black Angus burger served in a   
sesame bun with fresh tomato slices and crispy 
lettuce leaves. Accompanied with sweet chili 
mayonnaise and French fries 
Ζουµερό µπιφτέκι Black Angus σε ρολάκι µε 

σουσάµι. Συνοδεύεται µε φρέσκια ντοµάτα και 

τραγανά φύλλα µαρουλιού και σερβίρεται 

µε γλυκόξινη σάλτσα µαγιονέζας και τηγανητές 

πατάτες 
 
You can make your own combinations with either 
cheese, egg, bacon or gherkin at an additional cost 
of €1.00 per item
Μπορείτε να κάνετε τους δικούς σας συνδυασµούς 

µε τυρί, αυγό, µπέικον και αγγουράκι ξυδάτο µε 

επιπρόσθετο κόστος €1.00 ανά επιλογή

new

ITALIAN VEGETABLE FRITTATA     €6.00

Classic Italian frittata with seasonal 
vegetables and cheese.  Served with
French fries and salad
Κλασική ιταλική φριτάτα µε εποχιακά 

λαχανικά και τυρί. Σερβίρεται 

µε τηγανητές πατάτες και σαλάτα 

3 EGG CHEESE OMELETTE     €5.00

Omelette with cheese served with French
fries and salad 
Οµελέτα µε τυρί. Σερβίρεται µε τηγανητές

πατάτες και σαλάτα

 
3 EGG MUSHROOM OMELETTE                   €5.50

Omelette with mushrooms served 
with French fries and salad 
Οµελέτα µε µανιτάρια. Σερβίρεται 

µε τηγανητές πατάτες και σαλάτα 

3 EGG HAM AND BACON OMELETTE         €6.00

Omelette with ham and bacon 
served with French fries and salad 
Οµελέτα µε ζαµπόν και µπέικον. 

Σερβίρεται µε τηγανητές πατάτες 

και σαλάτα

new

Cheese Omelette



PIZZA
ΠΙΤΣΕΣ 

VERDURE PIZZA    €9.00

Freshly made traditional stone baked 
pizza with tomato sauce, mozzarella 
cheese and seasonal vegetables
Φρέσκια παραδοσιακή πίτσα ψηµένη 

σε ξυλόφουρνο µε σάλτσα ντοµάτας,

τυρί µοτσαρέλα και εποχιακά λαχανικά

DIAVOLA PEPPERONI         €9.00

Freshly made traditional stone baked 
pizza with tomato sauce, mozzarella 
heese and pepperoni slices
Φρέσκια παραδοσιακή πίτσα ψηµένη 

σε ξυλόφούρνο µε σάλτσα ντοµάτας,

τυρί µοτσαρέλα και πεπερόνι

PIZZA DI MARE                 €10.00

Freshly made traditional stone
baked pizza with tomato sauce, 
mozzarella cheese and mixed seafood
Φρέσκια παραδοσιακή πίτσα ψηµένη 

σε ξυλόφουρνο µε σάλτσα ντοµάτας,

τυρί µοτσαρέλα και ποικιλία θαλασσινών

MARGARITA PIZZA         €8.00

Freshly made traditional stone baked 
pizza with tomato sauce and mozzarella cheese 
Φρέσκια παραδοσιακή πίτσα ψηµένη 

σε ξυλόφουρνο µε σάλτσα ντοµάτας και τυρί 

µοτσαρέλα

PIZZA SPECIAL                     €11.00

Freshly made traditional stone baked 
pizza with tomato sauce, mozzarella 
cheese, a selection of meat cuts, 
green peppers, mushrooms, fresh 
tomatoes and sweet corn
Φρέσκια παραδοσιακή πίτσα ψηµένη 

σε ξύλοφούρνο µε σάλτσα ντοµάτας, τυρί 

µοτσαρέλα, επιλεγµένα αλλαντικά, πράσινες 

πιπεριές, µανιτάρια, φρέσκιες ντοµάτές και 

καλαµπόκι

new

Diavola Pepperoni



SALADS
ΣΑΛΑΤΕΣ

QUINOA SALAD                €10.00

Mixed green salad with white 
and red quinoa, strawberries, orange 
segments, cherry tomatoes, cucumbers, 
radishes and topped with a honey 
orange dressing
Σαλάτα µε λευκή και κόκκινη κινόα, 

φράουλες, κοµµάτια πορτοκαλιού, 

ντοµατίνια, αγγουράκια και ραπανάκια. 

Γαρνίρεται µε σάλτσα από µέλι και πορτοκάλι

SEAFOOD SALAD                   €11.00

Salad with a tasty variety of seafood, boiled egg, 
red onions and cherry tomatoes. Served with a 
tartar sauce 
Σαλάτα µε ανάµεικτα θαλασσινά, βραστό αυγό, 

κόκκινο κρεµµύδι και ντοµατίνια. Σερβίρεται µε 

σάλτσα ταρτάρ  

CLASSIC GREEK SALAD     €9.00

Crispy green salad with lettuce, tomatoes,
cucumbers, onions, green peppers, 
olives and feta cheese
Τραγανή σαλάτα µε µαρούλι, ντοµάτα, αγγουράκι, 

κρεµµύδι, πράσινη πιπέρια, ελιές και τυρί φέτα

CHICKEN CAESAR SALAD                  €11.00

Crispy lettuce topped with chicken fillet, 
bacon, cherry tomatoes, parmesan 
flakes and croutons. Served with 
our own homemade Caesar dressing 
Τραγανό µαρούλι µε κοτόπουλο φιλέτο,

µπέικον, ντοµατίνια, νιφάδες παρµεζάνας 

και κρουτόνια. Σερβίρεται µε τη δική µας 

σάλτσα του Καίσαρα 

new

Chicken Ceasar Salad



PASTA 
ΖΥΜΑΡΙΚΑ

TAGLIATELLE AMATRICIANA               €10.00

Tagliatelle in a rich tomato 
and bacon sauce, served 
with parmesan flakes 
Ταλιατέλες σε πλούσια σάλτσα 

από ντοµάτα και µπέικον. 

Σερβίρονται µε νιφάδες παρµεζάνας  

SEAFOOD PASTA                 €11.00

Spaghetti cooked in tomato sauce
and fresh cream, with fresh basil, 
seafood mix and mussels and served  
with parmesan flakes
Σπαγγέτι µαγειρεµένα σε σάλτσα ντοµάτας 

και φρέσκας κρέµας, µε φρέσκο βασιλικό, 

ποικιλία θαλασσινών και µύδια. 

Σερβίρονται µε νιφάδες παρµεζάνας

RAVIOLI WITH RICOTTA CHEESE 
AND SPINACH                               €11.00

Ravioli stuffed with ricotta cheese 
and spinach, cooked in a creamy 
spinach pesto sauce and served 
with parmesan flakes
Ραβιόλια µε γέµιση από τυρί ρικότα 

και σπανάκι µαγειρεµένα σε κρεµώδες 

σάλτσα από πέστο σπανακιού. 

Σερβίρονται µε νιφάδες παρµεζάνας   

PENNE NAPOLITANO    €7.00

Penne pasta cooked with tomato sauce 
and fresh basil, served with parmesan flakes 
Ζυµαρικά πέννες µε σάλτσα ντοµάτας 

και φρέσκο βασιλικό. Σερβίρονται µε

νιφάδες παρµεζάνας

SPAGHETTI BOLOGNAISE    €8.00

Spaghetti cooked with bolognaise sauce   
and served with parmesan flakes 
Σπαγγέτι µε σάλτσα µπολονέζ. 

Σερβίρονται µε νιφάδες παρµεζάνας

SPAGHETTI CARBONARA    €9.00

Spaghetti with bacon, mushrooms, 
onion, garlic and fresh basil in a 
creamy sauce, served with parmesan flakes 
Σπαγγέτι µε µπέικον, µανιτάρια, κρεµµύδι, 

σκόρδο και φρέσκο βασιλικό σε κρεµώδες   

σάλτσα. Σερβίρονται µε νιφάδες παρµεζάνας 

PENNE CREMA DI POLLO FUNGHI       €9.00

Penne pasta cooked with fresh cream, 
mushrooms, garlic and chicken 
fillet strips, served with parmesan flakes
Ζυµαρικά πέννες σε φρέσκα κρέµα µε µανιτάρια, 

σκόρδο και λωρίδες από κοτόπουλο φιλέτο. 

Σερβίρονται µε νιφάδες παρµεζάνας

new

Spaghetti Bolognaise



Jumbo Pork Chop



MAIN DISHES
ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΑ

BBQ SPARE RIBS                €14.00

Whole rack of pork spare ribs cooked and 
caramelized in the oven and served with potato 
wedges, coleslaw and cowboy beans 
Ολόκληρη πλευρά από χοιρινά παϊδάκια ψηµένα και 

καραµελωµένα στο φούρνο. Σερβίρονται µε πατάτες 

µε φλούδα και αρωµατικά, κόλσλοου και φασόλια 

του καουµπόι

GRILLED BEEF FILLET STEAK               €16.00

Beef fillet steak grilled to your taste, accompanied 
with French fries and seasonal sauté vegetables
Βοδινό φιλέτο ψηµένο στη σχάρα κατά την προτίµησή 

σας. Συνοδεύεται µε τηγανητές πατάτες και 

σοταρισµένα λαχανικά εποχής

MUSHROOM BEEF FILLET STEAK             €17.00

Pan seared beef fillet steak with a mushroom 
sauce, accompanied with French fries  and 
seasonal sauté vegetables
Βοδινό φιλέτο ψηµένο σε σάλτσα µανιταριών. 

Συνοδεύεται µε τηγανητές πατάτες    

και σοταρισµένα λαχανικά εποχής

PEPPER BEEF FILLET STEAK                     €17.00

Pan seared beef fillet steak with a pepper sauce, 
accompanied with French fries and seasonal sauté 
vegetables
Βοδινό φιλέτο ψηµένο σε σάλτσα πιπεριού. 

Συνοδεύεται µε τηγανητές πατάτες και σοταρισµένα 

λαχανικά εποχής

PORK KEBAB                                   €9.50

Tender skewed pork kebab served with a tzatziki 
dip, French fries, salad and traditional pitta bread
Τρυφερό χοιρινό σουβλάκι. Σερβίρεται µε τζατζίκι, 

τηγανητές πατάτες, σαλάτα και παραδοσιακή πίττα 

CHICKEN KEBAB     €9.50

Marinated grilled chicken kebab served with tzatziki 
dip, French fries, salad and traditional pitta bread 
Μαριναρισµένο τρυφερό κοτόπουλο σουβλάκι. 
Σερβίρεται µε τζατζίκι, τηγανητές πατάτες, σαλάτα 
και παραδοσιακή πίττα 

FRIED CALAMARI                €10.00

Deep fried calamari rings served with sweet  
chili mayonnaise, French fries and salad 
Τηγανητές ροδέλες καλαµαριού. Σερβίρεται µε 

γλυκόξινη σάλτσα µαγιονέζας, τηγανητές πατάτες  

και σαλάτα

CHICKEN FILLET
WITH MUSHROOM SAUCE                €12.00

Chicken fillet cooked in a creamy mushroom  
sauce and served with French fries and salad 
Φιλέτο κοτόπουλο µαγειρεµένο σε πλούσια 

κρεµώδες σάλτσα µανιταριών. Σερβίρεται µε 

τηγανητές πατάτες και σαλάτα 

JUMBO PORK CHOP               €14.00

Tender grilled pork chop served with a tzatziki dip, 
French fries, salad and traditional pitta bread 
Τρυφερή χοιρινή µπριζόλα ψηµένη στη σχάρα. 

Σερβίρεται µε τζατζίκι, τηγανητές πατάτες, σαλάτα 

και παραδοσιακή πίττα 

PAN FRIED SALMON                             €14.50

Pan fried salmon with creamy garlic butter sauce, 
served with rice and seasonal sauté vegetables 
Σολοµός µε σάλτσα από κρεµώδες σκορδοβούτυρο. 

Σερβίρεται µε ρύζι και σοταρισµένα εποχιακά 

λαχανικά

GRILLED SEA BREAM                                €15.00

Grilled whole sea bream topped with   
vierge sauce and served with    
French fries and salad
Ολόκληρη τσιπούρα ψηµένη στη σχάρα   

µε σάλτσα βιέρτς. Σερβίρεται µε τηγανητές  

πατάτες και σαλάτα

GRILLED BEEF RIB EYE STEAK              €15.00

Tender beef rib eye steak grilled and served   
with a mushroom ragout and French fries 
Τρυφερή βοδινή µπριζόλα ψηµένη στη σχάρα. 

Σερβίρεται µε ραγού µανιταριών και τηγανητές 

πατάτες   

ACCOMPANIMENTS / ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΑ  €2.00

Parmesan Cheese / Τυρί Παρµεζάνα

Rice / Ρύζι

Seasonal Boiled Vegetables / Εποχιακά Βραστά 

Λαχανικά  

Mashed Potatoes / Πουρές Πατάτας

Mushroom Sauce / Σάλτσα Μανιταριών

Pepper Sauce / Σάλτσα Πιπεριού

new

ALL TAXES INCLUDED  I  ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΦΟΡΟΙ



DESSERTS
ΕΠΙ∆ΟΡΠΙΑ

ICE CREAM
ΠΑΓΩΤΑ

AMERICAN PANCAKES                  €5.00

American pancakes topped with strawberries and 
white chocolate, accompanied with fruits of the 
forest sorbet ice cream
Αµερικανικές τηγανίτες µε φράουλες και άσπρη 

σοκολάτα. Συνοδεύονται µε παγωτό σορµπέ από 

άγρια µούρα  

CHOCOLATE LAVA CAKE     €6.00

Chocolate lava cake served hot with chocolate 
sauce and vanilla ice cream
Ζεστή λάβα σοκολάτας µε σάλτσα σοκολάτας και 

παγωτό βανίλια 

WAFFLE                    €5.00

Crunchy Waffle with chocolate praline, topped with 
vanilla ice cream and chocolate sauce
Τραγανή βάφλα µε πραλίνα σοκολάτας. Γαρνίρεται µε 

παγωτό βανίλια και σάλτσα σοκολάτας

Extra Toppings (per item)     €1.00

Chocolate ice cream, vanilla ice cream, 
strawberries, banana, crushed biscuit, strawberry 
sauce, caramel sauce, honey and walnuts
Παγωτό σοκολάτας, παγωτό βανίλιας, φράουλες, 

µπανάνα, τριµµένο µπισκότο, σάλτσα φράουλας, 

σάλτσα καραµέλας, µέλι και καρύδια

APPLE PIE & VANILLA ICE CREAM    €5.50

Apple pie served hot or cold with caramel sauce 
and vanilla ice cream
Μηλόπιτα µε παγωτό βανίλια. Σερβίρεται ζεστή ή 

κρύα µε σάλτσα καραµέλας

STRAWBERRY CHEESECAKE    €5.50

Cheesecake served with strawberry sauce 
Κέικ φράουλας και τυριού σερβίρεται µε σάλτσα 

φράουλας

ICE CREAM �PER 1 SCOOP�  €1.20
Vanilla, Chocolate, Banana, 
Strawberry, Pistachio

CHOCOLATE TEMPTATION  €3.50
Chocolate and vanilla ice cream,
topped with chocolate syrup, 
chocolate flakes and fresh cream

FRUIT PARADISE   €3.50
Vanilla, strawberry and pistachio 
ice cream with strawberries, fresh cream 
and strawberry syrup

FANTASY    €3.50
Vanilla, chocolate and caramel ice cream, 
topped with chocolate and caramel syrups, 
almonds and biscuits

new

Waffle Apple Pie & Vanilla Ice Cream Chocolate Lava Cake

Chocolate Vanilla

Strawberry Pistachio

Banana

ALL TAXES INCLUDED  I  ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΦΟΡΟΙ



KIDS MENU 
ΠΑΙ∆ΙΚΟ ΜΕΝΟΥ

CHICKEN POPCORN NEW      €4.50

Chicken popcorn and French fries
Τηγανητές µπαλίτσες από κοτόπουλο µε τηγανητές 

πατάτες   

KIDS BURGER        €4.50 

Kids burger with French fries
Παιδικό χοιρινό µπιφτέκι µε τηγανητές πατάτες

JUNIOR PIZZA         €4.50

Junior pizza with tomato sauce and cheese
 Παιδική πίτσα µε µε σάλτα ντοµάτας και τυρί 

JUNIOR SPAGHETTI       €4.50

Junior spaghetti with tomato sauce
Παιδική µακαρονάδα µε σάλτα ντοµάτας

new
Chicken Popcorn

Junior Spachetti

ALLERGENS:  Some recipes may contain any of the EU allergens as an ingredient. Please 
inform our staff if you have any food allergies, intolerances or sensitivities, in order to 
provide you with the necessary information and help you choose appropriately.
 
ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΑ: Ορισµένες συνταγές ενδέχεται να περιέχουν αλλεργιογόνα συστατικά 
σύµφωνα µε τον κατάλογο της Ε.Ε. Παρακαλούµε όπως ενηµερώσετε το προσωπικό σε 
περίπτωση που έχετε κάποια αλλεργία ή ευαισθησία στο φαγητό έτσι ώστε να σας παρέχει 
τις απαραίτητες πληροφορίες για την παραγγελία σας.

ALL TAXES INCLUDED  I  ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΦΟΡΟΙ



WEDDINGS

CORPORATE FUNCTIONS

PRIVATE PARTIES

CHRISTENING

OUTSIDE CATERING 

All catering packages are tailor-made to your preferences and needs. For the catering menus and 

information call our team at +357 24824900 or e-mail us at info@sveltoshotel.com and one of 
our team members would be more than excited to help you through it and make sure that your special event 
would look like a dream

CATERING SERVICES
ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ






