




Prawn and Crab Meat
Ψίχα από Γαρίδα και Καβούρι
Radish and celeriac salad with a light Dijon mustard dressing   14.50
Με σαλάτα από ραπανάκι και σελινόριζα κι ελαφριά σάλτσα µουστάρδας 
Dijon   14.50

COLD APPETISERS . ΚΡΥΑ ΟΡΕΚΤΙΚΑ 

Hummus
Χούμοι
Traditional chickpea dip served with crispy pitta bread   7 
Παραδοσιακό ντιπ από ρεβίθια, σερβίρεται µε τραγανή πίτα   7

Selection of Dips  
Επιλογή από σαλάτες-αλοιφές
Baba ganoush, guacamole and spicy cheese dip, served with grilled pitta 
bread and tortilla chips   8
Μελιτζανοσαλάτα, γουακαµόλε και τυροκαυτερή, συνοδεύονται από 
πιτούλες ψηµένες στη σχάρα και τσιπς τορτίγιας   8

Caprese 
Καπρέζε
Burrata mozzarella, tomatoes and herbed croutons, served with basil 
pesto and a balsamic glaze   12
Βουτυράτη µοτσαρέλα µπουράτα, ντοµάτα και κρουτόν βοτάνων, µε πέστο 
βασιλικού και γλάσο από βαλσάµικο ξύδι   12

Beef Carpaccio 
Καρπάτσιο από Μοσχάρι 
Thin slices of raw beef with flakes of Grana Padano cheese, capers, and 
baby arugula, drizzled with truffle oil and a balsamic glaze   16.50
Λεπτές φέτες από ωµό µοσχαρίσιο φιλέτο µε νιφάδες τυριού αργής 
ωρίµανσης Grana Padano, κάπαρη και τρυφερά φύλλα ρόκας, ραντισµένες 
µε λάδι τρούφας και γλάσο από βαλσάµικο ξύδι   16.50

Prawn Carpaccio  
Καρπάτσιο Γαρίδας
With crab cake, mustard and a lime dressing   18.50
Σερβίρεται µε µπιφτέκι από καβούρι, µουστάρδα και σάλτσα 
µοσχολέµονου   18.50

Salmon Tartare  
Ταρταρ Σολωµού
Served with avocado parfait and crispy bread   16.50 
Σερβίρεται µε παρφέ αβοκάντο και τραγανό ψωµάκι   16.50

Cheese Platter  
Πλατό Τυριών
A selection of local and international cheeses accompanied 
by marinated olives, raspberry jam, crispy croutons and crackers   19
Επιλογή από εγχώρια και εισαγόµενα τυριά, µε µαριναρισµένες ελιές, 
µαρµελάδα βατόµουρο, τραγανά κρουτόν και κράκερ   19

Antipasti Misti   
Πλατό Tυριών και Aλλαντικών 
Local and imported cheeses and cured meats, accompanied by 
marinated olives and crispy croutons   22.50
Εγχώρια και εισαγόµενα τυριά και αλλαντικά, µε µαριναρισµένες ελιές και 
τραγανά κρουτόν   22.50



HOT APPETISERS . ΖΕΣΤΑ ΟΡΕΚΤΙΚΑ 

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

Grilled Halloumi Cheese
Xαλλούµι Σχάρας
Served with red lentils, pomegranate, mint leaves and fig chutney   9.50 
Σερβίρεται µε σαλάτα από κόκκινες φακές, ρόδι, δυόσµο και µαρµελάδα 
σύκου   9.50

Grilled Octopus
Χταπόδι στη σχάρα
Presented on a bed of Santorini-style fava beans, with black olives and 
tomatoes   15.50
Ξαπλωµένο σε φάβα Σαντορίνης µε µαύρες ελιές και ντοµάτα   15.50

Crispy Spiced Calamari 
Τραγανό Πικάντικο Καλαµάρι
On grilled zucchini with aioli and chilli sauce   14
Πάνω σε κολοκυθάκια σχάρας µε σος από σκόρδο, µαγιονέζα και 
τσίλι   14

Prawn Dumplings 
Ντάµπλινγκς Γαρίδας
With a light soy and ginger dipping sauce    15.50
Κινέζικα ραβιόλια, συνοδεύονται από ελαφριά σάλτσα µε σόγια και 
τζίντζερ    15.50

Baked Graviera
Γραβιέρα Φούρνου
Wrapped in phyllo pastry, glazed with honey, and topped with sesame 
seeds    14
Αφού ψηθεί τυλιγµένη σε φύλλο κρούστας, γλασάρεται µε µέλι και 
ραντίζεται µε σουσάµι    14

SOUPS . ΣΟΥΠΕΣ

Chicken Soup    6.50 
Κοτόσουπα    6.50   

Beetroot Gazpacho with Sour Cream    6
Γκασπάτσο µε Παντζάρι και Ξινή Κρέµα Γάλακτος    6

Soup of the Day     7
 Σούπα Ηµέρας    7



REFRESHING SALADS . ΔΡΟΣΕΡΕΣ ΣΑΛΑΤΕΣ 

Greek Glory
Ελληνική ∆όξα 
Tomatoes, cucumber, onions, black olives, feta cheese, oregano, and 
traditional crostini,drizzled with virgin olive oil and vinegar    9
Nτοµάτα, αγγουράκι, κρεµµύδι, µαύρες ελιές, φέτα, ρίγανη και 
παραδοσιακό παξιµάδι, ραντισµένα µε αγνό, παρθένο ελαιόλαδο 
και ξύδι    9

Quinoa tabbouleh 
Ταµπουλέ µε Κινόα
Quinoa, parsley, avocado, spring onions, and tomatoes served with 
crispy Lebanese pitta bread    14
Ταµπουλέ από κινόα, µαϊντανό, αβοκάντο, φρέσκο κρεµµυδάκι και 
ντοµάτα, σερβιρισµένο µε τραγανή λιβανέζικη πίτα    14

Chicken Salad 
Σαλάτα Kοτόπουλο
With chickpeas, tomatoes and roasted almond flakes, served with crostini, 
cream cheese, honey and whole grain mustard vinaigrette    14.50 
Με ρεβίθια, ντοµάτα και καβουρδισµένες νιφάδες αµύγδαλου, σερβίρεται 
µε παξιµάδι αλειµµένο µε τυρί σε κρέµα και βινεγκρέτ από µέλι και 
µουστάρδα µε κόκκους    14.50 

Pear Salad  
Σαλάτα Αχλάδι
Spinach leaves, avocado, Gorgonzola cheese, strawberries, and walnuts, 
served with a raspberry vinaigrette    14
Με φύλλα από σπανάκι, αβοκάντο, τυρί γκοργκονζόλα, φράουλες και 
καρύδια, µε βινεγκρέτ βατόµουρου    14

PlusSea Delight 
Απόλαυση Plus Sea 
Seasonal greens with raisins, pine nuts, cherry tomatoes, and soft 
manouri cheese, drizzled with a balsamic vinaigrette, and served in a 
tortilla nest    15.50 
Φωλιά από τορτίγια µε λαχανικά εποχής, σταφίδες, κουκουνάρι, τοµατίνια 
και µαλακό τυρί µανούρι, ραντισµένα µε βινεγκρέτ από βαλσάµικο 
ξύδι    15.50 

Tuna Salad
Σαλάτα µε Φρέσκο Τόνο
With arugula leaves, and a lemon and wasabi dressing    17
Με φύλλα από ρόκα και σάλτσα από λεµόνι και wasabi    17

Prawn Salad
Σαλάτα µε Γαρίδες
Resting on a bed of baby spinach leaves, with cherry tomatoes, radicchio, 
and a citrus vinaigrette    17.50 
Πάνω σε στρώσεις από τρυφερό σπανάκι µε τοµατίνια, ραντίτσιο και 
βινεγκρέτ εσπεριδοειδών    17.50 

Arugula and Beetroot Salad
Σαλάτα Pόκα - Παντζάρι
With walnuts, avocado and goat cheese, served with a balsamic 
vinaigrette    14.50 
Με καρύδια, αβοκάντο, κατσικίσιο τυρί και βινεγκρέτ από βαλσάµικο 
ξύδι    14.50 



PASTA . ΖΥΜΑΡΙΚΑ 

RISOTTO . ΡΙΖΟΤΟ

Lobster Pasta (per100g)
Αστακοµακαρονάδα (ανά100 γρ) 
Spaghetti with fresh lobster and tomato sauce    10
Σπαγγέτι µε φρέσκο αστακό και σάλτσα ντοµάτας    10

Raviolini 
Ραβιολίνι
Stuffed with aubergine and scamorza cheese, and served in a tomato 
sauce with a touch of basil    16.50 
Με γέµιση από µελιτζάνα και µαλακό τυρί σκαµόρζα, σε σάλτσα 
ντοµάτας µε µία υποψία βασιλικού    16.50 

Tortellini Tricolore
Τρίχρωµα Τορτελίνι
Stuffed with ricotta cheese and spinach    14.50 
Με γέµιση από ελαφρύ 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 (το πιάτο 
ολοκληρώνεται στο τραπέζι σας)    15.50 

Seafood Linguini 
Λιγκουίνι με Θαλασσινά
Prawns, shellfish, and fresh tomatoes in a lobster sauce    17.50 
Με γαρίδες, οστρακοειδή και φρέσκια ντοµάτα, σε σάλτσα 
αστακού    17.50 

Ravioli 
Ραβιόλια 
Lobster and crab ravioli flavoured with a creamy tarragon sauce    19
Με γέµιση από αστακό και καβούρι, σε πλούσια σάλτσα εστραγκόν    19

Wild Mushroom Risotto
Ριζότο με 'Aγρια Μανιτάρια
Infused with tartufo cream, and Parmesan flakes    12 
Αρωµατισµένο µε κρέµα ταρτούφο, µε νιφάδες παρµεζάνας    12

Seafood Risotto Milanese (ideal for two) 
Ριζότο Θαλασσινών µε Σαφράν (ιδανικό για δύο) 
Served with prawns and shellfish    28
Σερβίρεται µε γαρίδες κι 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  
Καλαμάρι στη Σχάρα
Served with grilled vegetables, new crop potatoes, and aromatic 
olive oil    18.50
Σερβίρεται ολόκληρο µε λαχανικά σχάρας, πατάτες νέας εσοδείας και 
αρωµατικό ελαιόλαδο    18.50

Salmon Dijon
Φιλέτο Σολοµού µε Μουστάρδα Dijon
Served with sautéed spinach, potatoes two ways, and lemon grass 
cream    22
Συνοδεύεται από σοταρισµένο σπανάκι, πατάτες µαγειρεµένες µε δύο 
τρόπους και κρεµώδη σάλτσα λεµονόχορτου    22

Steamed Mussels 
Αχνιστά Μύδια
In a white wine sauce with garlic croutons    22
Σε σάλτσα από λευκό κρασί, µε κρουτόν σκόρδου    22

Fresh Fillet of Sea Bass
Φρέσκο Λαυράκι Φιλέτο 
With olives, capers, fresh tomatoes, and herbs, accompanied by 
steamed rice and vegetables     21
Mε ελιές, κάπαρη, φρέσκια ντοµάτα και βότανα, σερβιρισµένο µε ρύζι 
ατµού και λαχανικά    21

Swordfish Steak  
Φιλέτο Ξιφία
With grilled asparagus, roasted carrots, sautéed potatoes, and 
avocado salsa    22
Με σπαράγγια σχάρας, ψητά καρότα, σοταρισµένες πατάτες νέας 
εσοδείας και σάλτσα από αβοκάντο    22

Mediterranean Style Grilled Octopus 
Μεσογειακό Χταπόδι στη Σχάρα 
Served with a crunchy herb salad and sautéed sliced potatoes with 
oregano    24
Συνοδεύεται από τραγανή σαλάτα µε βότανα και λεπτοκοµµένες, 
σοταρισµένες φετούλες πατάτας µε ρίγανη    24

Fresh catch of the day  (market price per kilo)

Φρέσκια ψαριά της ημέρας  (τιμή με το κιλό)



MEAT . ΚΡΕΑΤΙΚΑ 

Grilled Honey Lime Chicken Breast
Στήθος Κοτόπουλο στη Σχάρα µε Μέλι και Μοσχολέµονο 
Served with roasted new potatoes and salad    14.50
Σερβίρεται µε πατάτες φούρνου νέας εσοδείας και σαλάτα    14.50

Plus Pork 

Μπουτάκια Κοτόπουλου στη Σούβλα (για δύο άτοµα) 
With French mustard and sautéed thyme-infused new-crop 
potatoes    27
Με γαλλική µουστάρδα και πατάτες νέας εσοδείας, σοταρισµένες κι 
αρωµατισµένες µε θυµάρι    27

Grilled Herb-Crusted Rack of Lamb
Αρνάκι στη σχάρα µε κρούστα από βότανα 
With bok choy, spicy potato wedges and a lemon and thyme jus    25.50
Ψηµένα στη σχάρα, σερβίρονται µε κινέζικο λάχανο µποκ τσόι, πικάντικες 
πατάτες και σάλτσα από θυµάρι και λεµόνι    25.50

Grilled Black Angus Rib-Eye Steak (300 gr.) 
Σπαλοµπριζόλα Σχάρας από Mοσχάρι Black Angus (300γρ)
Grilled vegetables and roasted potato wedges with a sauce of your 
choice: mushroom, pepper or béarnaise    27.50
Με λαχανικά σχάρας, πατάτες φούρνου κι επιλογή από τρεις σάλτσες: 
µανιτάρι, πιπέρι ή βουτυράτη µπερνέζ    27.50

Grilled Chicken Thighs on Skewer (ideal for two) 

Black Angus Premium Tenderloin Tournedos (200 g) 
Φιλετάκια Τουρνεντό από Μοσχάρι Black Angus (200 γρ) 
Served with grilled vegetables and roasted potato wedges, with a sauce 
of your choice: mushroom, pepper or béarnaise    32.50
Σερβιρισµένα µε λαχανικά σχάρας, χωριάτικες πατάτες φούρνου κι επιλογή 
από τρεις σάλτσες: µανιτάρι, πιπέρι ή βουτυράτη µπερνέζ    32.50

Beef Tagliata (ideal for two) 
Μοσχαρίσια Ταλιάτα (για δύο άτοµα)
With arugula, Parmesan shavings, caramelised cherry tomatoes, aromatic 
olive oil and French fries    42
Με ρόκα, φλύδες παρµεζάνας, καραµελωµένα τοµατίνια, αρωµατικό 
ελαιόλαδο και τηγανιτές πατάτες    42

Veal Milanese
Μοσχαράκι Μιλανεζε
Gratinated with cheese, and served with an arugula, tomato, and 
Parmesan salad    31
Παναρισµένο µε τυρί και ψηµένο στο φούρνο, συνοδεία σαλάτας µε 
ρόκα, ντοµάτα και παρµεζάνα    31

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



ALL DAY SNACKS . ΣΝΑΚΣ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ 

Cyprus Special 
Κυπριακό σάντουιτς
Halloumi cheese and cured pork tenderloin in koulouri bread with tomato, 
cucumber and lettuce, served with French fries    7
Χαλούµι και χοιρινή λούντζα σε κουλούρι µε ντοµάτα, αγγουράκι και 
µαρούλι, σερβίρεται µε τηγανιτές πατάτες    7

Club Sandwich  
Κλαμπ Σάντουιτς 
With bacon, halloumi cheese, chicken breast, iceberg lettuce, egg omelette, 
and mayonnaise. Served with French fries     11
Με µπέικον, χαλούµι, φιλέτο κοτόπουλο, µαρούλι άισµπεργκ, οµελέτα και 
µαγιονέζα, σερβίρεται µε τηγανιτές πατάτες    11

Grilled Prawns 
Γαρίδες στη Σχάρα
Served with sweet chili sauce    11.50
Έρχονται στο πιάτο µε γλυκιά σος από πιπεριά τσίλι    11.50

Plus Chicken Burger 
Plus Μπέργκερ Κοτόπουλου
Combination of chicken burger and bread-crusted chicken breast, with 
cheese, tomato, lettuce, and caramelised red onions. Served with French 
fries    13.50
Συνδυασµός από µπιφτέκι κοτόπουλο στη σχάρα και φιλέτο κοτόπουλο πανέ, 
µε τυρί, ντοµάτα, µαρούλι και καραµελωµένα κόκκινα κρεµµύδια. Σερβίρεται 
µε τηγανιτές πατάτες    13.50

Cheeseburger 
Μοσχαρίσιο Μπέργκερ µε Τυρί
Beef burger with cheese, tomato, lettuce, caramelised red onions, salad and 
French fries    14
Μοσχαρίσιο µπιφτέκι µε τυρί, ντοµάτα, µαρούλι, καραµελωµένα κόκκινα 
κρεµµύδια, σαλάτα και τηγανιτές πατάτες    14

PlusSea Wrap 
PlusSea Τυλιχτή Τορτίγια
Chicken breast, sliced onions and lettuce, wrapped in a tortilla and served 
with French fries    12.50
Τορτίγια µε φιλέτο κοτόπουλο, λεπτές φέτες από κρεµµύδι και µαρούλι, 
σερβίρεται µε τηγανιτές πατάτες    12.50

Cheese Steak Sandwich
Αµερικάνικο Σάντουιτς µε Φιλέτο και Τυρί
Served on brioche with glazed onions, creamy-smoky red bell pepper mayo, 
arugula, and sweet potato crisps    16.50
Φιλέτο σερβιρισµένο σε ψωµάκι µπριός, µε γλασαρισµένα κρεµµύδια, 
πλούσια µαγιονέζα καπνιστής κόκκινης πιπεριάς, ρόκα και τσιπς 
γλυκοπατάτας    16.50

Grilled Vegetable Sandwich
Σάντουιτς µε Λαχανικά Σχάρας
With bell peppers, zucchini, and artichoke pesto on rye bread    11.50
Πιπεριές, κολοκυθάκια και πέστο αγκινάρας, πάνω σε ψωµί σικάλεως   11.50

Fish and Chips
Μπακαλιάρος Φιλέτο και Πατάτες
Deep-fried battered cod, served with peas, tartar sauce, and 
French fries    13.50
Τηγανιτός µπακαλιάρος πανέ µε αρακά, σος ταρτάρ και τηγανιτές 
πατάτες    13.50

French Fries    3.50

Τηγανιτές Πατάτες    3.50



KIDS MENU . ΠΑΙ∆ΙΚΟ ΜENOY 

Penne
Πέννες 
With bacon and fresh cream    4.50
Με µπέικον και φρέσκια κρέµα γάλακτος    4.50

Spaghetti  
Σπαγγέτι 
With tomato sauce    4.50 
Με σάλτσα ντοµάτας    4.50

Toasted Ham and Cheese Sandwich 
Τοστ 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 Margherita  5.50

Πίτσα Μαργαρίτα     5.50

ICE CREAM . ΠΑΓΩΤΟ

Select the flavours of your choice (Vanilla, Milk Chocolate, Strawberry 
and Yoghurt with Forest Fruits, Lemon, and Mango Sorbet)
Επιλογή από ποικιλία γεύσεων (Βανίλια, Σοκολάτα Γάλακτος, Φράουλα, 
Γιαούρτι µε Φρούτα του Δάσους, Σορµπέ Λεµόνι και Μάνγκο)

2.90

5.10

6.10

Mini Burger
Μίνι Μπέργκερ
With Cheese and French fries    6
Με τυρί και τηγανιτές πατάτες    6



Dairy | Γαλακτοκοµικά

Wheat | Σιτηρά 

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.

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ 
Τα σύµβολα που απεικονίζονται στο µενού έχουν σκοπό να σας 
ενηµερώσουν για τα βασικά συστατικά που έχουν χρησιµοποιηθεί για την 
παρασκευή των πιάτων. Σας παρακαλούµε να ενηµερώσετε τον σερβιτόρο 
σας για τυχόν διαιτητικούς περιορισµούς που µπορεί να ακολουθείτε, 
αλλεργίες ή διατροφικές ιδιαιτερότητες και προτιµήσεις που υπάρχουν και 
θα φροντίσουµε οι απαιτήσεις σας vα ικανοποιηθούν µε τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο.






