
COLD APPETISERS . ΚΡΥΑ ΟΡΕΚΤΙΚΑ 

Hummus         

Χούμοι
Traditional chickpea dip served with crispy pita bread   7 
Παραδοσιακό ορεκτικό από ρεβίθια σερβιρισμένο με τραγανή πίτα   7

Selection of Dips         

Επιλογή Ορεκτικών 
Baba ganoush, guacamole and spicy cheese dip, 
served with grilled pita bread and tortilla chips   8
Μελιτζανοσαλάτα, κουακαμόλε και τυροκαυτερή, 
σερβιρισμένα με ζεστή πίτα και τορτίγιες   8 

Caprese with Αvocado     
Καπρέζε με Αβοκάντο
Buffalo mozzarella, tomatoes and avocado, 
with basil pesto and balsamic glaze   12
Τυρί Μοτσαρέλα, ντομάτες και αβοκάντο, 
με πέστο βασιλικού και βαλσάμικο    12

Beef Carpaccio        
Μοσχαρίσιο Καρπάτσιο  
Thin slices of raw beef with flakes of Grana Padano cheese, capers 
and baby arugula, drizzled with truffle oil and balsamic glaze   15
Λεπτές φέτες από νωπό μοσχαρίσιο φιλέτο, με νιφάδες τυριού  
«Γκράνα Παντάνο», κάππαρη, ρόκα, λάδι τρούφας και βαλσάμικο  15

Prawn Carpaccio      

Καρπάτσιο Γαρίδας
With crab cake and mustard and lime dressing   18.50
Με καβουρόψιχα και σάλτσα από μουστάρδα και μοσχολέμονο  18.50

Salmon Tartare     

Ταρτάρ Σολομού
Served with avocado parfait and crispy bread     16.50
Σερβίρεται με μους από αβοκάντο και τραγανό ψωμί    16.50

Cheese Platter           
Ποικιλία Τυριών
A selection of local and international cheeses, accompanied 
by marinated olives, raspberry jam, crispy croutons and crackers    19
Επιλογή από εγχώρια και διεθνή τυριά, συνοδευόμενα
από μαριναρισμένες ελιές, μαρμελάδα από βατόμουρα, 
τραγανά κρουτόνια και παξιμαδάκια    19

Antipasti Misti           

Ποικιλία Τυριών και Αλλαντικών 
Local and international cheeses and cured meats, 
accompanied by marinated olives and crispy croutons   22.50
Εγχώρια και διεθνή τυριά και αλλαντικά, συνοδευόμενα
με μαριναρισμένες ελιές και τραγανά κρουτόνια   22.50

Fruit de Mer (ideal for two)      

Θαλασσινά (ιδανικό για δύο)
Prawns, mussels, oysters and cockles    39
Γαρίδες, μύδια, στρείδια και κυδώνια    39



HOT APPETISERS . ΖΕΣΤΑ ΟΡΕΚΤΙΚΑ 

Bruschetta      

Μπρουσκέτα
Sliced toasted baguette with feta cheese, marinated 
cherry tomatoes, arugula and basil oil     6.50
Φρυγανιά μπαγκέτας με φέτα, μαριναρισμένα ντοματίνια, 
ρόκα και λάδι βασιλικού      6.50 

Grilled Haloumi Cheese      

Χαλούμι Σχάρας
With red lentils, pomegranate, mint leaves and fig chutney     9.50
Mε κόκκινες φακές, ρόδι, δυόσμο και μαρμελάδα σύκου     9.50

Grilled Octopus                                                                      
Χταπόδι στη Σχάρα
Presented on a bed of Santorini fava with black olives and tomatoes   13.50
Παρουσιάζεται πάνω σε στρώμα από φάβα Σαντορίνης 
με μαύρες ελιές και ντομάτες      13.50

Crispy Spiced Calamari               
Τραγανό Πικάντικό Καλαμάρι   
On grilled zucchini with aioli and chilli sauce  14
Πάνω σε κολοκυθάκια σχάρας με σκορδαλιά και τσίλι  14

Prawn Dumplings     

Ντάμπλινγκς με Γέμιση από Γαρίδες
With light soy ginger dipping sauce    14.50
Mε ελαφριά σάλτσα από σόγια και πιπερόριζα   14.50

Queen Scallops     

Βασιλικά Χτένια
Baked scallops with sautéed spinach and cauliflower purée   19.50
Ψητά χτένια με σοταρισμένο σπανάκι και πουρέ από κουνουπίδι   19.50

SOUPS . ΣΟΥΠΕΣ

Chicken Soup  6.50    
Σούπα Κοτόπουλο   6.50  

Prawn and Avocado Gazpacho     7   
Κρύα Σούπα με Γαρίδα και Αβοκάντο  7 

Soup of the Day   7  
Σούπα της Ημέρας   7
 



REFRESHING SALADS . ΔΡΟΣΕΡΕΣ ΣΑΛΑΤΕΣ 

Greek       

Ελληνική 
Tomatoes, cucumber, onions, black olives, feta cheese, oregano, 
traditional crostini, drizzled with virgin olive oil and vinegar   9
Ντομάτες, αγγουράκι, κρεμμύδι, μαύρες ελιές, φέτα, ρίγανη, 
λαδοκούλουρα, αγνό παρθένο ελαιόλαδο και ξύδι   9

Quinoa Τabbouleh     

Κινόα Ταμπουλέ
Quinoa, parsley, tomatoes and spring onions in 
a nest of traditional Lebanese pita bread   14
Κινόα, μαϊντανό, ντομάτες, φρέσκα κρεμμυδάκια 
σε φωλιά από παραδοσιακή Λιβανέζικη πίτα  14

Chicken on Rye Bread         

Κοτόπουλο σε Ψωμί Σικάλεως
With pecorino cheese, almonds, tomato, honey and grain 
mustard vinaigrette     13
Με τυρί πεκορίνο, αμύγδαλα, ντομάτες και σάλτσα 
από μουστάρδα και μέλι    13

Pear Salad       

Σαλάτα Αχλαδιού
Spinach leaves, avocado, gorgonzola cheese, strawberries, 
walnuts and raspberry vinaigrette    14
Φύλλα σπανακιού, αβοκάντο, τυρί γκοργκονζόλα, φράουλες, 
καρύδια  και σάλτσα από βατόμουρα    14

PlusSea Delight         

Απόλαυση PlusSea                     
Seasonal greens with raisins, pine nuts, cherry tomatoes 
and soft manouri cheese, flavoured with balsamic vinaigrette, 
served in a tortilla nest   15.50
Εποχιακά λαχανικά με σταφίδες, κουκουνάρια, ντοματίνια και τυρί 
μανούρι, με σάλτσα από βαλσάμικο, μέλι, ελαιόλαδο και μουστάρδα, 
σερβιρισμένα σε φωλιά από τορτίγια   15.50

Tuna Tataki        

Τόνος Τατάκι 
Raw tuna slices with arugula salad with lemon 
wasabi dressing   17
Νωπός Τόνος με σαλάτα από ρόκα και σάλτσα 
από λεμόνι και αγριόχρενο   17
 
Grilled Prawns   

Γαρίδες Σχάρας
Resting on a bed of baby spinach leaves with cherry tomato,
radicchio and citrus vinaigrette    17.50
Πάνω σε τρυφερά φύλλα σπανακιού με ντοματίνια, ραντίτσιο 
και σάλτσα από εσπεριδοειδή   17.50



PASTA . ΖΥΜΑΡΙΚΑ 

RISOTTO-ORZOTTO . ΡΙΖΟΤΟ-ΚΡΙΘΑΡΟΤΟ 

Lobster Pasta (per 100 g)           

Αστακομακαρονάδα (ανά 100 γρ.)
Spaghetti with fresh lobster and tomato sauce   9
Σπαγγέτι με φρέσκο αστακό και σάλτσα ντομάτας   9

Raviolini          

Ραβιολίνι
Stuffed with aubergine and scamorza cheese, served 
in tomato sauce and a touch of basil   16.50
Με γέμιση από μελιτζάνα και τυρί σκαμόρζα, σερβιρισμένα 
με σάλτσα ντομάτας και βασιλικό   16.50

Tortellini Τricolore          

Τριχρωμία Tορτελίνι
Stuffed with ricotta cheese and spinach 14.50
Με γέμιση από τυρί ρικότα και σπανάκι 14.50 

Tagliatelle       

Ταλιατέλες
With wild mushrooms, mascarpone cheese and 
truffle essence (finished at your table)  15.50
Με άγρια μανιτάρια, τυρί μασκαρπόνε και άρωμα τρούφας 
(ολοκληρώνεται στο τραπέζι σας) 15.50

Seafood Linguini            

Λιγκουίνι με Θαλασσινά
Prawns, shellfish, fresh tomatoes and lobster sauce   17.50
Γαρίδες, οστρακοειδή, φρέσκες ντομάτες και σάλτσα αστακού   17.50

Ravioli           

Ραβιόλια 
Lobster and crab ravioli, flavoured with a creamy 
tarragon sauce   18.50
Ραβιόλια με γέμιση αστακού και καβούρι, με κρεμώδη 
σάλτσα από εστραγκόν  18.50

Wild Mushroom Risotto      

Ριζότο με Άγρια Μανιτάρια
Flavoured with tartoufo cream and parmesan flakes   12
Αρωματισμένο με κρέμα τρούφας και νιφάδες παρμεζάνας   12

Seafood Risotto Milanese (ideal for two)         
Ριζότο Θαλασσινών α λα «Μιλανέζ» (ιδανικό για δύο)
Served with prawns and shellfish   28
Σερβίρεται με γαρίδες και οστρακοειδή   28



FISH & SEAFOOD . ΨΑΡΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ 

Grilled King Crab Legs (per 100 g)     15 
Βασιλικά Καβουροπόδαρα στη Σχάρα (ανά 100 γρ.)   15

Grilled Whole Squid                
Ολόκληρο Καλαμάρι στη Σχάρα
Served with grilled vegetables, new crop potatoes 
and aromatic olive oil   17.50
Σερβίρεται με λαχανικά σχάρας, πατάτες νέας σοδειάς 
και αρωματισμένο ελαιόλαδο  17.50
 
Salmon Meunière with Dijon Mustard           

Σολομός “Meunière” με Μουστάρδα Ντιζόν
With sautéed spinach two-way potatoes   21
Με σοταρισμένο σπανάκι και δυο ειδών πατάτες   21
  
Steamed Mussels     

Αχνιστά Μύδια
Served in a white wine sauce with garlic croutons    22
Σερβιρισμένα σε σάλτσα από άσπρο κρασί και κρουτόνια σκόρδου    22

Fresh Fillet of Sea Bass                
Φρέσκο Φιλέτο Λαβράκι
With olives, capers, fresh tomato and herbs, 
accompanied by steamed rice and vegetables   21
Mε ελιές, κάππαρη, φρέσκια ντομάτα και αρωματικά βότανα, 
συνοδευόμενο με ρύζι ατμού και λαχανικά   21
 
Swordfish Steak                
Φιλέτο Ξιφία
With grilled asparagus, roasted carrots, sautéed potatoes 
and avocado sauce   21.50
Με σπαράγγια σχάρας, ψητά καρότα, σοταρισμένες πατάτες 
και σάλτσα από αβοκάντο   21.50

Grilled Octopus Mediterranean Style                
Μεσογειακό Χταπόδι Σχάρας 
Served with crunchy herb salad and sautéed sliced potato, 
flavoured with oregano    23
Σερβίρεται με τραγανή σαλάτα από βότανα και σοταρισμένες 
φέτες πατάτας, αρωματισμένες με ρίγανη   23

Fresh Catch of the Day  (market price per kilo)    
Φρέσκια Ψαριά της Ημέρας  (τιμή με το κιλό)
 



MEAT . ΚΡΕΑΤΙΚΑ 

Grilled Chicken Breast      

Στήθος Κοτόπουλο στη Σχάρα
Served with roasted potatoes, salad and 
sun-dried tomato pesto   14.50
Σερβίρεται με ψητές πατάτες, σαλάτα 
και πέστο λιαστής ντομάτας   14.50

Plus Pork         

Plus Χοιρινό 
Slow-cooked pork marinated in a BBQ sauce, 
with mixed salad and French fries   14.50
Αργοψημένο χοιρινό μαριναρισμένο σε σάλτσα BBQ, 
με ανάμεικτη σαλάτα και τηγανιτές πατάτες  14.50

Grilled Herb-Crusted Rack of Lamb         

Αρνάκι στη Σχάρα με Κρούστα Βοτάνων
With bok choy, spicy potato wedges and lemon thyme jus    25
Με κινέζικο λάχανο, πικάντικες πατάτες και σάλτσα 
από θυμάρι και άρωμα λεμονιού   25

Grilled Black Angus Rib-Eye Steak (300 gr.)   

Μοσχαρίσια Σπαλομπριζόλα Σχάρας 
«Μπλακ Άνγκους» (300 γρ.)
Grilled vegetables and roasted potato wedges. 
With a sauce of your choice: mushroom, pepper, 
béarnaise or mustard   26.50
Λαχανικά σχάρας και πατάτες. 
Με σάλτσα της επιλογής σας: μανιταριών, πιπεριού, 
μπεαρνέζ ή μουστάρδας   26.50

Grilled Chicken Thighs on Skewer (ideal for two)   

Μπουτάκια από Κοτόπουλο στη Σούβλα (ιδανικό για δύο)
With French mustard and sautéed new crop 
potatoes flavoured with thyme   27
Με γαλλική μουστάρδα και πατάτες νέας 
σοδειάς αρωματισμένες με θυμάρι   27

Black Angus Premium Tenderloin Tournedos (200 g)   

Μοσχαρίσια Φιλετάκια «Μπλακ Άνγκους» (200 γρ.)
Grilled vegetables and roasted potato wedges. With a sauce 
of your choice: mushroom, pepper, béarnaise or mustard   31.50
Λαχανικά σχάρας και πατάτες. Με σάλτσα της επιλογής σας: μανιταριών, 
πιπεριού, μπεαρνέζ ή μουστάρδας  31.50

Beef Tagliata (ideal for two)   

Μοσχαρίσια Ταλιάτα (ιδανικό για δύο)
With arugula, parmesan shavings, caramelized cherry tomatoes, 
aromatic olive oil and French fries   41
Με ρόκα, νιφάδες παρμεζάνας, καραμελωμένα ντοματίνια, 
αρωματικό ελαιόλαδο και τηγανιτές πατάτες    41
 



ALL DAY SNACKS . ΣΝΑΚΣ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ 

Cyprus Special        

Κυπριακό Σπέσιαλ
Haloumi cheese and lountza in koulouri bread with tomato,
cucumber and lettuce, served with French fries   7
Χαλούμι και λούντζα σε κουλούρι με ντομάτα, αγγούρι και μαρούλι,
σερβιρισμένο με τηγανιτές πατάτες    7

Club Sandwich                                
Κλαμπ Σάντουιτς 
With bacon, haloumi cheese, chicken breast, iceberg lettuce, 
egg omelette and mayonnaise, accompanied by French fries   11
Με μπέικον, χαλούμι, στήθος κοτόπουλο, μαρούλι, ομελέτα 
και μαγιονέζα, συνοδευόμενο με τηγανιτές πατάτες    11

Grilled Prawns   

Γαρίδες στη Σχάρα
Served with sweet chilli sauce    11.50
Σερβίρονται με γλυκιά πικάντικη σάλτσα   11.50

Plus Chicken Burger       

Plus Μπιφτέκι Κοτόπουλου
Combination of chicken burger and bread-crusted chicken breast, 
with cheese, tomato, lettuce and caramelised red onions, 
served with French fries    12.50
Συνδυασμός από μπιφτέκι κοτόπουλο στη σχάρα και 
κοτόπουλο πανέ, με τυρί, ντομάτα, μαρούλι και καραμελωμένα 
κόκκινα κρεμμύδια, σερβίρεται με τηγανιτές πατάτες   12.50

Cheeseburger       

Μπιφτέκι με Τυρί
Beef burger with cheese, tomato, lettuce, caramelised 
red onions, salad and French fries   13.50
Βοδινό μπιφτέκι με τυρί, ντομάτα, μαρούλι, καραμελωμένα 
κόκκινα κρεμμύδια, σαλάτα και τηγανιτές πατάτες    13.50                               

PlusSea Wrap        

PlusSea Τορτίγια
Tortilla filled with marinated tandoori chicken breast and lettuce, 
served with French fries 12.50
Τορτίγια με γέμιση από μαριναρισμένο κοτόπουλο ταντούρι 
και μαρούλι, σερβιρισμένη με τηγανιτές πατάτες   12.50

Smoked Salmon            

Καπνιστός Σολομός
Ιn α bagel with mascarpone cheese, baby spinach and pickled 
cucumber, with crispy sliced potatoes    14.50
Σε ψωμί μπάγκελ με τυρί μασκαρπόνε, σπανάκι, αγγούρι τουρσί
και με τραγάνες λεπτοκομμένες πατάτες    14.50

Prime Steak Sandwich       

Σάντουιτς με Βοδινό Φιλέτο
Served in panini bread with warm goat’s cheese, arugula,
onion rings and mustard aioli    16.50
Σερβιρισμένο σε ψωμί πανίνι με κατσικίσιο τυρί, ρόκα, τηγανιτά κρεμμύδια
και σκορδαλιά με μουστάρδα     16.50

French Fries     3.50 
Πατάτες Τηγανιτές    3.50 



DESSERTS . ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ 

KIDS MENU . MENOY ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 

Penne      

Πέννες
With bacon and fresh dairy cream   4.50 
Mε μπέικον και φρέσκα κρέμα γάλακτος   4.50

Spaghetti     

Σπαγγέτι 
With tomato sauce  4.50 
Mε σάλτσα ντομάτας    4.50

Toasted Ham and Cheese Sandwich      

Ζεστό Σάντουιτς με Ζαμπόν και Τυρί
Served with French fries and salad           4.50                        
Σερβίρεται με τηγανιτές πατάτες και σαλάτα   4.50 

Chicken Nuggets       

Κοτομπουκιές 
With French fries and salad 5 
Mε τηγανιτές πατάτες και σαλάτα   5

Pizza Margarita      

Πίτσα Μαργαρίτα
Cheese and tomato   5
Τυρί και ντομάτα    5

Mini Burger         

Μπιφτεκάκι  
With cheese and French fries  6 
Με τυρί και τηγανιτές πατάτες   6

Fresh Strawberries    

Φρέσκες Φράουλες                                                   
Served with a chocolate dipping sauce    6.50                                                            
Σερβίρονται με σάλτσα σοκολάτας    6.50

Mousse au Chocolate            
Μούς Σοκολάτας 
With cherries and kirsch  7
Με κεράσια και λικέρ κερασιου 7

Refreshing Frozen Yoghurt and Pomegranate     

Παγωτό Γιαούρτι με Ρόδι 
Served on a crunchy cookie  7 
Σερβίρεται πάνω σε τραγανό μπισκότο    7

Loukoumades (Fried Dough Pastry)          
Λουκουμάδες
Served with honey, walnuts, warm chocolate sauce and ice cream   7
Σερβίρονται με μέλι, καρύδια, ζεστό σος σοκολάτας και παγωτό   7
 
Lemon Tart with Raspberries Coulis                7.50
Τάρτα με Γεύση Λεμονιού και Σάλτσα από Βατόμουρα    7.50                                                            
   
Espresso Tiramisu               7.50
Τιραμισού με Γεύση Εσπρέσο   7.50

Seasonal Sliced Fresh Fruits   8.50
Φρεσκοκομμένα Φρούτα Εποχής     8.50 
                                          



ICE CREAM . ΠΑΓΩΤΟ

       
 

       

  

   

  
    

    

   

Dairy | Γαλακτοκομικά

Wheat | Σιτάρι 

Vegetarian | Χορτοφαγικό

Shellfish | Οστρακοειδή

Spicy | Πικάντικο

Nuts | Ξηροί Καρποί 
 
 
Fish | Ψάρι 
 
 
Eggs | Αυγά

NUTRITIONAL GUIDE
The symbols as shown on our menu are to guide you of key ingredients which 
are used in each dish.  Please inform your service attendant in case you have 
any dietary restrictions, allergies or special considerations and we will ensure 
that your requirements will be accommodated in the best possible way. 

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 
Τα σύμβολα που αναδεικνύονται στο μενού μας έχουν σκοπό να σας 
ενημερώσουν για τα βασικά συστατικά που περιέχονται σε κάθε πιάτο. Σας 
παρακαλούμε όπως ενημερώσετε το σερβιτόρο σας για τυχόν διαιτητικούς σας 
περιορισμούς, αλλεργίες ή διατροφικές ιδιαιτερότητες και θα φροντίσουμε ούτως 
ώστε οι απαιτήσεις σας vα ικανοποιηθούν τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 

Home-made Gelato
Σπιτίσιο ιταλικό παγωτό
Select the flavours of your choice (vanilla, milk chocolate, strawberry, yoghurt 
with forest fruits, lemon sorbet, mango sorbet)
Επιλέξτε τις γεύσεις της αρεσκείας σας (βανίλια, σοκολάτα γάλακτος, φράουλα, 
γιαούρτι με φρούτα του δάσους, σορμπέ λεμονιού, σορμπέ μάνγκο)

 2.90

     5.10

       6.10


