COLD & ΗΟΤ APPETISERS . ΚΡΥΑ ΚΑΙ ΖΕΣΤΑ ΟΡΕΚΤΙΚΑ
Hummus
Χούµοι

Traditional chickpea spread, served with crispy pitta bread
Κυπριακό ορεκτικό µε ρεβίθια, σερβίρετε µε τραγανή πίττα

7
7

Selection of Dips
Επιλογή Oρεκτικών

Hummus, guacamole, and spicy cheese dip, served with grilled pitta bread, and tortilla chips 8
Χούµους, γουακαµόλε και τυροκαυτερή, σερβίρονται µε ψηµένη πίτα και τραγανά τορτίγιας 8

Caprese
Καπρέζε

Burrata mozzarella, tomatoes and herbed croutons, served with basil pesto and a balsamic glaze 12
Κρεµώδης µοτσαρέλα «Μπουράτα», ντοµάτες, κρουτόνια µε βότανα, πέστο βασιλικού και γλάσο από
βαλσάµικο ξύδι 12

Tuna Tartare
Ταρτάρ Tόνου

With avocado, citrus fruits and wasabi dressing 16.5
Με αβοκάντο, εσπεριδοειδή και σάλτσα από καυτερό χρένο

16.5

Marinated Sardines
Μαριναρισµένες Σαρδέλες

Asian-style marinated sardines with sesame oil, ginger and Asian slaw 12.5
Ασιατική συνταγή µε σαρδέλες µαριναρισµένες σε σησαµέλαιο, πιπερόριζα και ασιατικό
τουρσί λαχανικών 12.5

Cheese Platter
Ποικιλία Τυριών

A selection of local and imported cheeses accompanied by marinated olives, raspberry jam, crispy
croutons and crackers 19
Επιλογή από εγχώρια και εισαγόµενα τυριά συνοδευόµενα από µαριναρισµένες ελιές, µαρµελάδα από
βατόµουρο, τραγανά κρουτόνια και κράκερ 19

Antipasti Misti
Ποικιλία Τυριών και Αλλαντικών

Local and imported cheese and cured meats accompanied by marinated olives and
crispy croutons 22.5
Εγχώρια και εισαγόµενα τυριά και αλλαντικά, συνοδεύονται από µαριναρισµένες ελιές
και τραγανά κρουτόνια 22.5

Bruschetta
Μπρουσκέτα

Baked with feta cheese, marinated cherry tomatoes, rocket and a touch of basil oil
Ψηµένη µε φέτα, µαριναρισµένα ντοµατίνια, ρόκα και λάδι βασιλικού 6.5

6.5

Grilled Halloumi Cheese
Xαλλούµι Σχάρας

Served with red lentils, pomegranate, mint salad and ﬁg chutney 10.5
Σερβίρεται µε σαλάτα από φακές, ρόδι, δυόσµο και µαρµελάδα σύκου 10.5

Grilled Octopus
Χταπόδι στη Σχάρα

Served with turmeric cauliﬂower sauce, “pico de gallo” and roasted cauliﬂower tips 16.5
Σερβίρεται µε σάλτσα από κουρκουµά και κουνουπίδι, ψιλοκοµµένες ντοµάτες µε κρεµµύδι και
κόλιανδρο και ψητές φουντίτσες από κουνουπίδι 16.5

Fried Fish Cake with Prawns and Coriander
Τηγανητή Κροκέτα Ψαριού µε Γαρίδες και Κόλιανδρο

Served with sweet chilli sauce, cucumber and peanut relish 15
Σερβίρεται µε σάλτσα από γλυκό τσίλι και τουρσί από αγγούρι και φυστίκια

15

Vegetable Filo Basket
Καλαθάκι από Φύλλο µε Λαχανικά

Filled with stewed Mediterranean vegetables, hummus, pesto and tomato coulis 12.5
Γεµιστό µε µπριάµ, χούµους, πέστο βασιλικού και παχύρευστη σάλτσα ντοµάτας 12.5

Sea Treasures
Θαλασσινοί Θησαυροί

Tiger prawns, mussels, clams and oysters, served with toasted country bread and dips
(spicy tomato/sour cream with paprika/onions vinegar) 29.5
Γαρίδες, µύδια, αχιβάδες και στρείδια, σερβιρισµένα µε ξεροψηµένο χωριάτικο ψωµί και ντιπ
(ντοµάτα/ξινή κρέµα µε πάπρικα/κρεµµύδια σε ξύδι) 29.5

SOUPS . ΣΟΥΠΕΣ
Clear Chicken, Vegetable and Beetroot Soup
Ζωµός Κοτόπουλου, Λαχανικά και Παντζάρι

7
7

Chilled Carrot Soup with Orange and Tarragon Granite 7
∆ροσερή Καροτόσουπα µε Γρανίτα από Εστραγκόν και Πορτοκάλι
Soup of the Day
Σούπα Ηµέρας

7
7

7

REFRESHING SALADS & SANDWICHES . ∆ΡΟΣΕΡΕΣ ΣΑΛΑΤΕΣ & ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ
Greek Salad
Ελληνική Σαλάτα

With tomatoes, cucumber, onions, black olives, feta cheese oregano and traditional crostini,
drizzled with virgin olive oil and vinegar 10
Με ντοµάτες, αγγούρι, κρεµµύδι, µαύρες ελιές, φέτα, ρίγανη και παραδοσιακή λαδοκουλούρα,
µε αγνό παρθένο ελαιόλαδο και ξύδι 10

Salmon “Poke”
Σαλάτα Σολωµού “Poke”

Raw salmon marinated with soya sauce, served with a wild rice salad of nori, avocado, edamame,
spring onions, tomatoes, cucumber, radish and toasted sesame seeds 16.5
Νωπός σολωµός µαριναρισµένος µε σάλτσα σόγιας, σερβίρεται µε σαλάτα από άγριο ρύζι µε πράσινο
φύκι νόρι, αβοκάντο, φασολάκια ενταµάµε, φρέσκο κρεµµυδάκι, ντοµάτα, αγγούρι, ραπανάκι και
καβουρδισµένο σουσάµι 16.5

Greek Kale Salad with Creamy Tahini Dressing
Ελληνική Σαλάτα µε Κέιλ και Κρεµώδη Σάλτσα από Ταχίνι

With chick peas, sundried tomatoes, celery, peppers, olives and Parmesan cheese
Με ρεβύθια, λιαστές ντοµάτες, σέλινο, πιπεριές, ελιές και παρµεζάνα 16

16

Chicken Salad
Σαλάτα µε Κοτόπουλο

With fresh asparagus, roasted almond ﬂakes, tomatoes, cheese-spread croutons
and a honey vinaigrette 14.5
Με φρέσκα σπαράγγια, καβουρδισµένες νιφάδες αµύγδαλου, ντοµάτες, κρουτόνια µε κρεµώδης τυρί
και σάλτσα από µέλι 14.5

Pear and Smoked Duck Salad
Σαλάτα µε Αχλάδι και Καπνιστή Πάπια

With spinach and rocket leaves, avocado, marinated mushrooms, dried cranberries, toasted pecans,
walnuts and a raspberry vinaigrette 16
Με φύλλα από σπανάκι και ρόκα, αβοκάντο, µαριναρισµένα µανιτάρια, αποξηραµένα µούρα,
καβουρδισµένα πεκάν, καρύδια και σάλτσα από σµέουρα 16

Plus Sea Delight
Απολαυστική Σαλάτα Plus Sea

Seasonal salad greens with raisins, pine nuts, cherry tomatoes and soﬅ manouri cheese, drizzled with
balsamic vinaigrette, served in a tortilla nest 15.5
Πράσινη σαλάτα εποχής µε σταφίδες, κουκουνάρια, τοµατίνια και µαλακό µανούρι, πασπαλισµένα µε
σάλτσα από βαλσάµικο, µέσα σε φωλιά από τορτίγια 15.5

Cyprus Special
Κυπριακό Σπέσιαλ

Halloumi and smoked pork loin “lountza” in “koulouri” bread with tomato, cucumber and lettuce,
served with French fries 8
Χαλούµι και λούντζα σε σάντουιτς από τρία επίπεδα κουλούρι µε ντοµάτα, αγγούρι και µαρούλι,
σερβίρεται µε τηγανιτές πατάτες 8

Club Sandwich
Κλαµπ Σάντουιτς

Bacon, provolone cheese, chicken breast, iceberg lettuce, sundried tomato omelette
and mayonnaise in focaccia, served with French fries 11
Μπέικον, τυρί “προβολόνε”, φιλέτο κοτόπουλο, µαρούλι iceberg, οµελέτα µε λιαστή ντοµάτα
και µαγιονέζα σε ψωµάκι “φοκάτσια”, σερβίρεται µε τηγανιτές πατάτες 11

Plus Sea “Hot Dog” Wrap
Τυλιχτό Χοτ Ντογκ Plus Sea

Chorizo sausage wrapped in tortilla, ﬁlled with spiced bell peppers, onion, Gruyère and lettuce, served
with French fries 13.5
Πικάντικο χοιρινό λουκάνικο τυλιγµένο σε τορτίγια, µε πικάντικες πιπεριές, κρεµµύδι, τυρί «Γκριγιέρ»
και µαρούλι, σερβίρεται µε τηγανιτές πατάτες 13.5

RISOTTO .
Wild Mushroom Risotto
Ριζότο µε Άγρια Μανιτάρια

Flavoured with tartufo cream and Parmesan ﬂakes 12
Αρωµατισµένο µε κρέµα ταρτούφο, µε νιφάδες παρµεζάνας

12

Seafood Risotto Milanese (Ideal for Sharing)
Ριζότο Θαλασσινών µε Ζαφορά (ιδανικό για δύο)
Served with prawns and shellﬁsh 29
Σερβίρεται µε γαρίδες και οστρακοειδή

29

PASTA .
Lobster Pasta (per 100g)
Αστακοµακαρονάδα (ανά100 γρ)

Spaghetti with fresh lobster in a tomato sauce 10
Σπαγγέτι µε φρέσκο αστακό σε σάλτσα ντοµάτας 10

Tagliatelle
Ταλιατέλες

With wild mushrooms, mascarpone cheese and truﬄe essence. Finished at your table 15.5
Με άγρια µανιτάρια, τυρί µασκαρπόνε και άρωµα τρούφας. Ολοκληρώνεται στο τραπέζι 15.5

Seafood Linguini
Λινγκουίνι µε Θαλασσινά

With prawns, shellﬁsh, fresh tomatoes and a lobster sauce
Γαρίδες, όστρακα, φρέσκια ντοµάτα και σάλτσα από αστακό

17.5
17.5

Ravioli
Ραβιόλια

Lobster and crab ravioli enriched with light cream and tarragon sauce 23.5
Με γέµιση από αστακό και καβούρι κι εµπλουτισµένα µε σάλτσα από ελαφριά κρέµα και εστραγκόν 23.5

Farfalle
Φαρφάλες

With smoked chicken, black olives, sundried tomatoes, courgettes, edamame, fried diced aubergines,
tomato and basil essence 15.5
Με καπνιστό κοτόπουλο, µαύρες ελιές, λιαστές ντοµάτες, κολοκυθάκια, φασόλια ενταµάµε,
τηγανητούς κύβους µελιτζάνας και άρωµα από ντοµάτα και βασιλικό 15.5

FISH & SEAFOOD . ΨΑΡΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ
Grilled Whole Squid
Ολόκληρο Καλαµάρι στη Σχάρα

Served with grilled vegetables, new potatoes and aromatic olive oil 18.5
Σερβίρεται µε λαχανικά σχάρας, µικρές πατάτες και αρωµατικό ελαιόλαδο 18.5

Salmon Dijon
Φιλέτο Σολοµού µε Μουστάρδα Dijon

Served with sautéed spinach, potatoes two ways and lemongrass cream 21
Σερβίρεται µε σοταρισµένο σπανάκι, πατάτες µαγειρεµένες µε δύο τρόπους
και κρέµα από λεµονόχορτο 21

Steamed Mussels
Αχνιστά Μύδια

In a white wine sauce served with garlic croutons 22
Σε σάλτσα από λευκό κρασί, σερβίρονται µε κρουτόνια σκόρδου

22

Fresh Fillet of Sea Bass
Φρέσκο Λαυράκι Φιλέτο

With olives, capers, fresh tomato and herbs served with steamed rice and vegetables
Mε ελιές, κάπαρη, φρέσκια ντοµάτα και βότανα, σερβίρεται µε ρύζι ατµού και λαχανικά

Mediterranean-Style Grilled Octopus
Μεσογειακό Χταπόδι Σχάρας

24
24

Served with a crunchy herb salad, and sautéed sliced potatoes seasoned with oregano 26
Σερβίρεται µε τραγανή σαλάτα από βότανα και λεπτοκοµµένες πατάτες, σοταρισµένες και
πασπαλισµένες µε ρίγανη 26

Fish and Chips
Ψάρι και Πατάτες

Deep fried cod ﬁsh with buttered peas, tartar sauce and French fries 14.5
Τηγανιτός µπακαλιάρος µε αρακά, σως ταρτάρ και τηγανιτές πατάτες 14.5

Fresh catch of the day
Φρέσκια Ψαριά της Ηµέρας

(market price per kilo)
(τιµή ανά κιλό)

MEAT . ΚΡΕΑΤΙΚΑ
Grilled Honey-Lime Chicken Breast
Στήθος Κοτόπουλο στη Σχάρα µε λάϊµ και µέλι
With roasted new potatoes and salad 14.5
Σερβίρεται µε ψητές πατατούλες και σαλάτα 14.5

Plus Sea Pork
Χοιρινό Plus Sea

Slow-cooked pork loin and belly marinated in BBQ sauce, served with mixed salad
and French fries 14.5
Σιγοψηµένο χοιρινό, µαριναρισµένο σε σάλτσα µπάρµπεκιου, συνοδεύεται από ανάµεικτη σαλάτα
και τηγανιτές πατάτες 14.5

Grilled Lamb Chops
Παϊδάκια στη Σχάρα

With peperonata, sautéed potato wedges and garlic conﬁt 28.5
Με ψητές πιπεριές, σοταρισµένες πατάτες και σιγοψηµένο σκόρδο

28.5

Black Angus Rib-Eye Steak (300g)
Μοσχαρίσια Σπαλοµπριζόλα «Μπλακ Άνγκους» (300γρ)

Grilled rib-eye steak, served with grilled vegetables and roasted potato wedges
Selection of sauces: Mushroom, Pepper, Béarnaise, or Mustard 31.5
Moσχαρίσια σπαλοµπριζόλα στη σχάρα µε λαχανικά σχάρας και ψητές πατάτες
Επιλογή από σάλτσες: Μανιταριών, πιπεριού, µπερνέζ ή µουστάρδα 31.5

Grilled Chicken Thigh Skewers (Ideal for Two)
Φιλεταρισµένα Μπουτάκια Κοτόπουλου στη Σούβλα (ιδανικό για δύο)

Flavoured with French mustard and accompanied with sautéed new crop potatoes
seasoned with thyme 27
Με γαλλική µουστάρδα, σερβίρονται µε πατάτες νέας εσοδείας αρωµατισµένες µε θυµάρι

Black Angus Cheeseburger
Μπέργκερ «Μπλακ Άνγκους» µε Τυρί

27

Beef burger with cheese, tomato, lettuce and caramelised red onions, served with salad
and French fries 14
Βοδινό µπιφτέκι µε τυρί, ντοµάτα, µαρούλι και καραµελωµένα κόκκινα κρεµµύδια, σερβίρεται µε σαλάτα
και τηγανιτές πατάτες 14

Plus Chicken Burger
Plus Μπέργκερ µε Κοτόπουλο

Breaded chicken ﬁllet served with cheese, tomato, lettuce and caramelised onions,
served with French fries 14
Παναρισµένο φιλέτο κοτόπουλου µε τυρί, ντοµάτα, µαρούλι και καραµελωµένα κρεµµύδια,
σερβίρεται µε τηγανιτές πατάτες 14

French Fries 3.5
Πατάτες Τηγανιτές

3.5

CHILDREN’S MENU . ΠΑΙ∆ΙΚΟ ΜΕΝΟΥ
Penne
Πέννες

with Bacon and Fresh Dairy Cream 4.5
µε µπέικον και φρέσκια κρέµα γάλακτος 4.5

Spaghetti
Σπαγγέτι

with Tomato Sauce
µε σάλτσα ντοµάτας

4.5
4.5

Toasted Ham and Cheese Sandwich
Ζεστό σάντουιτς µε Ζαµπόν και Τυρί
Served with French fries and salad 4.5
Σερβίρεται µε πατάτες τηγανιτές και σαλάτα

4.5

Chicken Nuggets
Κοτοµπουκιές

Served with French fries and salad 5
Σερβίρονται µε πατάτες τηγανιτές και σαλάτα

Pizza Margherita
Πίτσα Μαργαρίτα
Mini Burger
Μπιφτεκάκι

5
5

with Cheese and French Fries 5
µε τυρί και πατάτες τηγανιτές 5

5

ALL DAY SNACKS (BEACH ONLY) .
ΣΕΡΒΙΡΟΝΤΑΙ ΟΛΗ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ)
Greek Salad | Ελληνική Σαλάτα

With tomatoes, cucumber, onions, black olives, feta cheese, oregano and traditional crostini, drizzled
with virgin olive oil and vinegar 10
Nτοµάτες, αγγουράκι, κρεµµύδι, µαύρες ελιές, φέτα, ρίγανη, παραδοσιακή λαδοκουλούρα,
αγνό παρθένο ελαιόλαδο και ξύδι 10

Chicken Salad | Σαλάτα µε Κοτόπουλο

With fresh asparagus, chickpeas, roasted almond ﬂakes, tomatoes, cheese-spread croutons,
and a honey and grain mustard vinaigrette 14.5
Με φρέσκα σπαράγγια, ρεβύθια, καβουρδισµένες νιφάδες αµύγδαλου, ντοµάτα, κρουτόν µε τυρί κρέµα
και σάλτσα από κόκους µουστάρδας και µέλι 14.5

Cyprus Special | Κυπριακό Σπέσιαλ

Halloumi and smoked pork loin “lountza” in triple “koulouri” bread with tomato, cucumber and lettuce,
served with French fries 8
Χαλούµι και λούντζα σε σάντουιτς από τρία επίπεδα κουλούρι µε ντοµάτα, αγγούρι και µαρούλι,
σερβίρεται µε τηγανιτές πατάτες 8

Club Sandwich | Κλαµπ Σάντουιτς

Bacon, provolone cheese, chicken breast, iceberg lettuce, sundried tomato omelette and mayonnaise
in focaccia, served with French fries 11
Μπέικον, τυρί προβολόνε, φιλέτο κοτόπουλο, µαρούλι iceberg, οµελέτα µε λιαστή ντοµάτα και µαγιονέζα
σε ψωµάκι φοκάτσια, σερβίρεται µε τηγανιτές πατάτες 11

Plus Sea “Hot Dog” Wrap | Τυλιχτό Χοτ Ντογκ Plus Sea

Chorizo sausage wrapped in tortilla, ﬁlled with spiced bell peppers, onion, Gruyère, and lettuce,
served with French fries 13.5
Πικάντικο χοιρινό λουκάνικο τυλιγµένο σε τορτίγια, µε πικάντικες πιπεριές, κρεµµύδι, τυρί «Γκριγιέρ»
και µαρούλι, σερβίρεται µε τηγανιτές πατάτες 13.5

Plus Chicken Burger | Plus Μπέργκερ µε Κοτόπουλο

Combination of chicken burger and chicken pane served with cheese, tomato, lettuce
and caramelised red onions, served with French fries 13.5
Συνδυασµός από κοτόπουλο µπιφτέκι στη σχάρα και κοτόπουλο πανέ µε τυρί, ντοµάτα, µαρούλι,
καραµελωµένα κόκκινα κρεµµύδια, σερβίρεται µε τηγανιτές πατάτες 13.5

Cheeseburger | Μπέργκερ µε Τυρί

Beef burger with cheese, tomato, lettuce and caramelised red onions, served with salad
and French fries 14
Βοδινό µπιφτέκι µε τυρί, ντοµάτα, µαρούλι καραµελωµένα κόκκινα κρεµµύδια, σερβίρεται µε σαλάτα
και τηγανιτές πατάτες 14

Fish and Chips | Ψάρι και Πατάτες

Deep fried cod ﬁsh with buttered peas, tartar sauce and French fries 14.5
Τηγανιτός µπακαλιάρος µε αρακά, σως ταρτάρ και τηγανιτές πατάτες 14.5

French fries | Πατάτες Τηγανιτές

3.50

CHILDREN’S SNACKS . ΠΑΙ∆ΙΚΑ ΣΝΑΚ
Chicken Nuggets with French Fries and Salad
Κοτοµπουκιές µε Πατάτες Τηγανιτές και Σαλάτα
Pizza Margherita | Πίτσα Μαργαρίτα

5.5

5
5

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.

∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΑ 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.

Dairy | Γαλακτοκοµικά
Wheat | Σιτηρά

Vegetarian | Χορτοφαγικό

Shellﬁsh | Οστρακοειδή
Spicy | Πικάντικο
Nuts | Ξηροί Καρποί
Fish | Ψάρι

Egg | Αυγό

