ALLERGENS
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.

ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΑ
α σύμ ολα που απεικονί ονται στο μενού έ ουν σκοπό να σας ενημερ σουν για τα ασικά συστατικά
που έ ουν ρησιμοποιη εί για την παρασκευή τ ν πιάτ ν Σας παρακαλούμε να ενημερ σετε τον
σερ ιτόρο σας για τυ όν διαιτητικούς περιορισμούς που μπορεί να ακολου είτε αλλεργίες ή διατροφικές
ιδιαιτερότητες και προτιμήσεις που υπάρ ουν και α φροντίσουμε οι απαιτήσεις σας α ικανοποιη ούν
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο

(G) GL TEN | ΓΛΟ ΕΝ
(LU) L P N | ΛΟ ΙΝΟ
(CE) CELER | ΣΕΛΙΝΟ
(CR) CR STACEANS | ΟΣ ΡΑΚΟΕΙΔ
(M) M L | ΓΑΛΑ
(So2) S LF R D

DE | ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ Ο ΘΕΙΟ

(SE) SESAME | ΣΟ ΣΑΜΙ
(MS) M LL SCS | ΜΑΛΑΚΙΑ
(MU) M STARD | ΜΟ Σ ΑΡΔΑ
(N) TREE N TS | Ξ ΡΟΙ ΚΑΡ ΟΙ ΜΕ ΚΕΛ ΦΟΣ
(EG) EGG | Α ΓΑ
(F) F S | ΨΑΡΙ
(SB) S

EANS | ΣΟΓΙΑ

(P) PEAN TS | ΑΡΑ ΙΔΕΣ Φ Σ ΙΚΙΑ

ALLERGENS | AΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΑ
(G) Gluten | Γλουτένη (LU) Lupin | Λούπινο (CE) Celery | Σέλινο (CR) Crustaceans | Οστρακοειδή (M) Milk | Γαλακτοκομικά
(So2) Sulfur Dioxide | Διοξείδιο του Θείου (SE) Sesame | Σουσάμι (MS) Molluscs | Μαλάκια (MU) Mustard | Μουστάρδα (EG) Egg | Αυγά
(N) Tree Nuts | Ξηροί Καρποί με Κέλυφος (F) Fish | Ψάρι (SB) Soybeans | Σόγια (P) Peanuts | Φυστίκια

COLD & HOT APPETIZERS
ΚΡΥΑ & ΖΕΣΤΑ ΟΡΕΚΤΙΚΑ
Selection of Dips (M/G)
Επιλογή Ορεκτικ ν
Humus, guacamole, and spicy cheese dip served with grilled pita bread and tortilla chips
ούμους ντιπ α οκάντο και τυροκαυτερή σερ ιρισμένα με ημένη πίτα και τσιπς τορτίγιας

Gravlax salmon cured with beetroot (M/G/F)
Σολομός μαριναρισμένος με υμό παντ αριού
Served with wholegrain bread and mix salad
Σερ ιρισμένος με
μί ολικής άλεσης και σαλάτα επο ής

Prawn dumplings (CR/M/G/SB)
Ντάμπλινγκς με γέμιση από γαρίδες
With light soy ginger sauce
Με ελαφριά σάλτσα σόγιας με πιπερόρι α

Beetroot carpaccio (N/M/SE/N)
Καρπατσιο από παντ άρι
Accompanied with walnuts, crumble goat cheese, granola coulis and arugula leaves
Λεπτές φέτες από παντ άρι συνοδεύονται από καρύδι coulis δημητριακ ν
ρυμματισμένο κατσικίσιο τυρί και τρυφερά φύλλα ρόκας

Sea bass ceviche (F)
Λα ράκι ce iche
Marinated with limes/ bell peppers, with mango, cilantro and a touch of chilies
Φιλέτο από φρέσκο λα ράκι μαριναρισμένο με μοσ ολέμονο γλυκές πιπεριές κι
ελαιόλαδο σερ ιρισμένο με μάνγκο κόλιανδρο και πιπεριές τσίλι

Antipasti Misti (M/G/N)
οικιλία τυρι ν και αλλαντικ ν
Local and imported cheese and cured meats, accompanied by marinated olives and crispy croutons
Εγ ρια και εισαγόμενα τυριά και αλλαντικά με μαριναρισμένες ελιές και τραγανά κρουτόν

Bruschetta (M/G/N)
Μπρουσκέτα
Baked with feta cheese, marinated cherry tomato, arugula and a touch of basil oil
Ψημένη στο φούρνο με φέτα μαριναρισμένα ντοματίνια φύλλα ρόκας και λάδι ασιλικού

Grilled octopus (MS/M)
ταπόδι στη σ άρα
On a bed of fava, served with caramelized onions
Σερ ίρεται πάν σε φά α με καραμελ μένα κρεμμύδια

ALLERGENS | AΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΑ
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(N) Tree Nuts | Ξηροί Καρποί με Κέλυφος (F) Fish | Ψάρι (SB) Soybeans | Σόγια (P) Peanuts | Φυστίκια

Oysters (CR/M)
Στρείδια
Selling by piece
ληση ανά κομμάτι
Choice of our signature sauces: tabasco/lemon juice/spicy mayo
Επιλογή από τις αρακτηριστικές σάλτσες μας ταμπάσκο υμό λεμόνι πικάντικη μαγιονέ α

Sea treasures (Platter) (G/CR/M)
Θαλάσσιος ησαυρός
Prawns/mussels/clam meat and oysters. Served with toasted country bread and dips
spicy tomato sour cream ith paprika onions and inegar
Γαρίδες μύδια α ι άδες και στρείδια σερ ιρισμένα με ξερο ημένο ριάτικο
μί και ντιπ
πικάντικη ντομάτα ξινή κρέμα με πάπρικα κρεμμύδια σε ξύδι

Crispy, fried spicy baby calamari (M/G)
ραγανό τηγανιτό πικάντικο καλαμάρι
With grilled zucchini and an aioli and chili sauce
Με κολοκυ άκια σ άρας και σάλτσα μαγιονέ ας με τσίλι

SOUPS
ΣΟΥΠΕΣ
Clear chicken and vegetable soup (CE)
Σούπα με κοτόπουλο και λα ανικά
Mediterranean fish soup (F/CE /So2)
Μεσογειακή αρόσουπα
Gazpacho with prawns (CR/EG)
Σούπα γασπατσιο με γαρίδες
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REFRESING SALADS & SANDWICHES
ΔΡΟΣΕΡΕΣ ΣΑΛΑΤΕΣ & ΣΑΝΤΟΥΪΤΣ
Greek salad (G/M)
Ελληνική σαλάτα
Tomatoes, cucumber, onions, black olives, bell peppers, feta cheese, oregano,
traditional crostini, drizzled with virgin olive oil and vinegar
Ντομάτες αγγουράκι κρεμμύδι μαύρες ελιές γλυκιές πιπεριές φέτα ρίγανη
τραγανή λαδοκουλούρα αγνό παρ ένο ελαιόλαδο και ξύδι

Tuna poke salad (SB/F/SE)
Σαλάτα τόνου poke
Raw tuna marinated with soy, ginger, sesame oil, and rice vinegar, served with wild rice,
edamame beans, mango, avocado, cherry tomato, pickled ginger and nori
Μαριναρισμένο φιλέτο τόνου με σόγια πιπερόρι α σησαμέλαιο και ξύδι ρυ ιού σερ ιρισμένο
με άγριο ρύ ι φασόλια σόγιας ενταμάμε μάνγκο α οκάντο ντοματίνια πιπερόρι α τουρσί
και φύκια νόρι

Chicken salad (G/M/N/MU)
Σαλάτα με κοτόπουλο
ith chickpeas roasted almond akes tomatoes spread cheese croutons honey
and grain mustard vinaigrette
Με ρε ί ια κα ουρδισμένες νιφάδες αμύγδαλου ντομάτες παξιμαδάκια με αλειμμένο τυρί
και σάλτσα από κόκκους μουστάρδας και μέλι

Pear and smoked duck salad (N/MU)
Σαλάτα από α λάδι και καπνιστή πάπια
Spinach and arugula leaves, sliced mushrooms, dried cranberry, toasted pecan nuts,
walnut oil and raspberry vinaigrette
Φύλλα από σπανάκι και ρόκα με φέτες μανιταριού αποξηραμένα ατόμουρα
κα ουρδισμένα αμύγδαλα πεκάν καρυδέλαιο και σάλτσα ατόμουρου

Plus Sea delight (G/M/N)
Απολαυστική σαλάτα Plus Sea
Seasonal salad greens ith raisins pine nuts cherry tomatoes and so manouri cheese
a ored ith balsamic inaigrette and ser ed in a tortilla nest
Επο ιακά σαλατικά με σταφίδες κουκουνάρια ντοματίνια και τυρί μανούρι πασπαλισμένα με
σάλτσα από αλσάμικο μέλι ελαιόλαδο και μουστάρδα σερ ιρισμένα σε φ λιά από τορτίγια

Quinoa salad (G/VEGAN)
Σαλατα με κινόα
Quinoa, parsley, avocado, spring onions, tomatoes and crispy Lebanese pita
Κινόα με μα ντανό α οκάντο πράσινο κρεμμύδι ντομάτες και τραγανή λι ανέ ικη πίτα
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Cyprus special (G/M/SE)
Κυπριακό σπέσιαλ
Haloumi and lountza in triple koulouri bread with tomato, cucumber and lettuce,
served with French fries
αλούμι και λούντ α σε τριπλό κουλούρι με ντομάτα αγγούρι και μαρούλι
σερ ίρεται με τηγανητές πατάτες

Club sandwich (G/M/EG)
Κλαμπ σάντουιτς
With bacon, provolone cheese, chicken breast, iceberg lettuce, sun dried tomato omelette
and mayonnaise served in focaccia bread with French fries
Μπέικον τυρί προ ολόνε φιλέτο κοτόπουλο μαρούλι iceberg ομελέτα με λιαστή ντομάτα
και μαγιονέ α σε
μάκι φοκάτσια σερ ιρισμένο με τηγανητές πατάτες

RISOTTO
ΡΙΖΟΤΟ
Wild mushrooms risotto (M/N/So2)
Ρι ότο με άγρια μανιτάρια
Morels and porcini mushrooms a oured ith tartoufo cream and parmesan akes
Μανιτάρια μορέλες και πορτσίνι αρ ματισμένα με κρέμα ταρτούφο και νιφάδες από παρμε άνα

Seafood risotto Milanese (ideal to share) (M/CR/So2)
Ρι ότο αλασσιν ν με αφορά ιδανικό για δύο
Ser ed ith pra ns and shell sh
Με γαρίδες και οστρακοειδή

Quinoa trilogy (VEGAN)
Τριλογία από κινόα
Cooked with vegetables/lemon juice/olive oil, baked and served in butternut squash
ρί ρ μο κινόα με ανάμεικτα ητά λα ανικά υμό λεμόνι ελαιόλαδο μαγειρεμένο
και σερ ιρισμένο μέσα σε κολοκύ α
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PASTA
ΖΥΜΑΡΙΚΑ
Lobster pasta (per 100 gr.) (G/M/CR/So2)
Αστακομακαρονάδα ανά
γρ
Spaghetti with fresh lobster and tomato sauce
Σπαγγέτι με φρέσκο αστακό και σάλτσα ντομάτας

Tagliatelle (G/M/So2/EG)
αλιατέλες
ith ild mushrooms and tru e essence nished o at your table
Με άγρια μανιτάρια άρ μα τρούφα οι οποίες ολοκληρ νονται στο τραπέ ι σας

Village ravioli (G/M)
Ρα ιόλια του ριού
Stu ed ith traditional haloumi and light tomato sauce
Με γέμιση από παραδοσιακό αλούμι και ελαφριά σάλτσα ντομάτας

Prawn linguini (G/M/LU/CR/So2)
Λινγκουίνι με γαρίδες
With squid ink linguini, Spanish chorizo and creamy lobster sauce
Λινκουινιι με μελάνι καλαμαριού σερ ιρισμένα με γαρίδες κρεμ δης σάλτσα αστακού
και ισπανικό λουκάνικο chori o
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FISH & SEAFOOD
ΨΑΡΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ
Grilled whole squid (MS/M/N)
Ολόκληρο καλαμάρι στη σ άρα
Served with grilled vegetables, new potatoes and aromatic olive oil
Σερ ιρισμένο με λα ανικά σ άρας νέες πατάτες και αρ ματικό ελαιόλαδο

Salmon fillet (F/M)
Φιλέτο σολομού
Served with sautéed red skin potatoes, steamed vegetables and sauce vierge
Σερ ίρεται με σ ταρισμένες πατατούλες με κόκκινη φλούδα λα ανικά ατμού και
ελαφριά σάλτσα ierge

Steamed mussels (So2/G/CR)
Α νιστά μύδια
In a white wine sauce and garlic croutons
Σε σάλτσα από άσπρο κρασί και κρουτόν πασπαλισμένα με σκόρδο

Fresh fillet of sea bass (F/M)
Φρέσκο φιλέτο λαυράκι
With olives, capers, fresh tomato and herbs, served with steamed rice and vegetables
Mε ελιές κάπαρη φρέσκια ντομάτα και ότανα σερ ιρισμένο με ρύ ι ατμού και λα ανικά

Grilled octopus mediterranean style (MS/M/N)
Μεσογειακό ταπόδι σ άρας
Ser ed ith crunchy herb salad and saut ed potatoes a oured ith oregano
Σερ ίρεται με τραγανή σαλάτα από ότανα και σ ταρισμένες πατάτες πασπαλισμένες με ρίγανη

Fish and chips (F/M/G)
Ψάρι και πατάτες
Deep fried cod sh buttered peas tartare sauce French fries
ηγανητός μπακαλιάρος σ ταρισμένος αρακάς σάλτσα ταρτάρ τηγανητές πατάτες

Fresh catch of the day - market price per kilo
Φρέσκα αριά της ημέρα τιμή με το κιλό
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MEAT
ΚΡΕΑΤΙΚΑ
Grilled honey lime chicken (M)
Κοτόπουλο στη σ άρα με σάλτσα μέλι και μοσ ολέμονο
Roasted signature potato and mix salad
Σερ ίρεται με πατάτα φούρνου και ανάμεικτη σαλάτα

Plus Sea pork
οιρινό Plus Sea
Slow-cooked pork loin and belly marinated in BBQ sauce, served with mixed salad and French fries
Αργο ημένο οιρινό μαριναρισμένο σε σάλτσα μπάρμπεκιου συνοδεύεται με ανάμεικτη σαλάτα
και τηγανητές πατάτες

Grilled lamb chops (M)
αιδάκια αρνίσια στη σ άρα
With potato wedges and grilled vegetables
Με ητές πατάτες και λα ανικά σ άρας

Rib eye steak (300gr.) (M/N/MU/M)
Μοσ αρίσια σπαλομπρι όλα Μπλακ νγκους

γρ

Served with grilled vegetables and roasted potato wedges
Selection of sauces: mushroom or green pepper, béarnaise or mustards
Moσ αρίσια σπαλομπρι όλα στη σ άρα με λα ανικά σ άρας και ητές πατάτες
Επιλογή από σάλτσες μανιτάρια ή πράσινο πιπέρι μπερνέ ή μουστάρδες

Grilled chicken thighs on skewer (ideal for two) (M/MU)
Μπουτάκια από κοτόπουλο στη σού λα ιδανικό πιάτο για δύο
Flavoured with French mustard, accompanied with sautéed new crop potatoes,
a oured ith oregano
Μπουτάκια από κοτόπουλο στη σού λα με ελαφριά γαλλική μουστάρδα
σερ ιρισμένα με σ ταρισμένες πατάτες νέας εσοδείας αρ ματισμένες με ρίγανη

Black Angus cheeseburger (M/G/MU)
Μπέργκερ Μπλακ νγκους με τυρί
Beef burger with cheese, tomato, lettuce, and caramelized red onions, served with salad
and French fries
οδινό μπιφτέκι με τυρί ντομάτα μαρούλι και καραμελ μένα κόκκινα κρεμμύδια
σερ ίρεται με σαλάτα και τηγανητές πατάτες

Plus chicken burger (M/G/MU)
Plus μπέργκερ με κοτόπουλο
Grilled chicken llet ser ed ith cheese tomato lettuce carameli ed onions and French fries
Κοτόπουλο φιλέτο στη σ άρα με τυρί ντομάτα μαρούλι καραμελ μένα κόκκινα κρεμμύδια
και τηγανητές πατάτες
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KID’s MENU
ΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
Penne with bacon and fresh dairy cream (M/G)
έννες με μπέικον και φρέσκα κρέμα γάλακτος
Spaghetti with tomato sauce (G)
Σπαγγέτι με σάλτσα ντομάτας
Toasted ham and cheese sandwich (G/M)
εστό σάντουιτς με αμπόν και τυρί
Served with French fries and salad
Σερ ίρεται με πατάτες τηγανητές και σαλάτα

Chicken nuggets with French fries and salad (G/M/EG)
Κοτομπουκιές με πατάτες τηγανητές και σαλάτα
Pizza margarita (G/EG)
ίτσα μαργαρίτα
Mini burger with cheese and French fries (G/M)
Μπιφτεκάκι με τυρί και πατάτες τηγανητές
French fries
ατάτες ηγανίτες
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