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ΣΑΛΑΤΕΣ

ΣΧΑΡΑΣ

Πράσινη ανάμεικτη

€ 5,70

Noodles με λαχανικά

€ 6,50

αρωματική σαλάτα με baby λαχανικά
& dressing εσπερειδοειδών

με vermicelli noodles, φρεσκοκομμένα λαχανικά
& dressing με oyster sauce & λεμόνι

Thai Chicken

πράσινη ανάμεικτη σαλάτα, με λεπτοκομμένο
κοτόπουλο, φρεσκοκομμένα λαχανικά
& ταϊλανδέζικο dressing

Κινόα Σπανάκι

με σπανάκι, κινόα, ντομάτα, αγγούρι, σταφίδες
& dressing με μουστάρδα Dijon

Πέννες ολικής με σάλτσα avocado

με ντοματίνια, καλαμπόκι, τριμμένη παρμεζάνα
& dressing με avocado

Μπιφτέκια Veggie

με “κιμά” από καλαμπόκι, αρακά και φρέσκα
φασολάκια, με σάλτσα γιαούρτι-δυόσμο

€ 7,40

συνοδεύεται από γαρνιτούρα της επιλογής σας

Φιλέτο Κοτόπουλο
με σάλτσα teriyaki

€ 8,40

συνοδεύεται από γαρνιτούρα της επιλογής σας

€ 7,80

Μπιφτέκια Γαλοπούλας
με σάλτσα miso-πορτοκάλι

€ 8,80

συνοδεύεται από γαρνιτούρα της επιλογής σας

€ 6,30

Χοιρινό Ψαρονέφρι
με σάλτσα παρμεζάνα

€ 9,60

συνοδεύεται από γαρνιτούρα της επιλογής σας

€ 7,20

Μπιφτέκια Black Angus
με σάλτσα παρμεζάνα

€ 9,80

συνοδεύεται από γαρνιτούρα της επιλογής σας

Επιλέξτε να συνοδεύσετε το κυρίως πιάτο σας με:

ΖΥΜΑΡΙΚΑ
Spaghetti alla Bolognese

με κόκκινη σάλτσα από μοσχαρίσιο κιμά
& τριμμένη παρμεζάνα

Πέννες ολικής

με ντοματίνια, βασιλικό & τριμμένη παρμεζάνα

Pad Thai Noodles

διάφανα noodles ρυζιού με λαχανικά, αυγό
& την εθνική σάλτσα της Ταϊλάνδης

• Πατάτες φούρνου Κύπρου

€ 6,90

με σιγοψημένο χοιρινό για 5 ώρες, κορεατική bbq
σάλτσα, λαχανικά & γιαούρτι

€ 7,20

€ 7,60

η παραδοσιακή μεξικάνικη συνταγή με ψιλοκομμένο
κοτόπουλο, γραβιέρα Αμφιλοχίας & γιαούρτι

το αγαπημένο μεξικάνικο street food, με πικάντικο
κιμά, κόκκινα φασόλια, μαρούλι, cheddar & γιαούρτι
συνοδεύεται από πράσινη ανάμεικτη σαλάτα

• Πουρέ γλυκοπατάτας (επιπλέον χρέωση)

€ 1,00

BURGERS
με μπιφτέκι από μοσχαρίσιο κιμά, σπιτικές πίκλες,
ντομάτα, μαρούλι, & sauce gochujang

€ 7,80

συνοδεύεται από πατάτες φούρνου Κύπρου

€ 7,40

The Americano

με μπιφτέκι από μοσχαρίσιο κιμά, cheddar, bacon,
σπιτικές πίκλες, ντομάτα, μαρούλι & sauce gochujang

€ 8,80

συνοδεύεται από πατάτες φούρνου Κύπρου

€ 7,90

Chicken Fillet

με ψητό φιλέτο από στήθος κοτόπουλου, σπιτικές
πίκλες, ντομάτα, μαρούλι & sauce γιαούρτι-sriracha

€ 8,40

συνοδεύεται από πράσινη ανάμεικτη σαλάτα

συνοδεύεται από πράσινη ανάμεικτη σαλάτα

Chili con Carne Burritos

• Άγριο ρύζι

Classic

συνοδεύεται από πράσινη ανάμεικτη σαλάτα

Chicken Chimichanga

• Κολοκυθάκια βραστά
• Παντζάρια φούρνου

STREET FOOD
Pulled Pork Fajitas

• Πράσινη ανάμεικτη σαλάτα

€ 7,60

Veggie σε πολύσπορο ψωμάκι

με μπιφτέκι από καλαμπόκι, αρακά και φασολάκια,
σπιτικές πίκλες, ντομάτα, μαρούλι & sauce ταχίνι
συνοδεύεται από πράσινη ανάμεικτη σαλάτα

€ 7,60

EXTRAS
Πολύσπορο χωριάτικο ψωμάκι

€ 0,60

Παρμεζάνα τριμμένη

€ 0,90

Σάλτσα μερίδα

€ 0,90

Τυρί φέτα μερίδα

€ 2,90

Κλασική γαρνιτούρα μερίδα

€ 2,50

Special γαρνιτούρα μερίδα

€ 3,50

Γιαόυρτι-δυόσμος, miso-πορτοκάλι,
παρμεζάνα, teriyaki

Πατάτες φούρνου Κύπρου, κολοκυθάκια βραστά,
παντζάρια φούρνου, άγριο ρύζι

Πουρές γλυκοπατάτας

Στο
ο μανάβης, ο μπακάλης και ο κρεοπώλης
είναι καθημερινά έξω από τη πόρτα μας στις 7 το πρωί.
Σεβόμενοι πρώτα τον εαυτό μας και μετά το περιβάλλον
γύρω μας, μαγειρεύουμε κάθε μέρα με φρέσκα
προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας.
Το ελαιόλαδο μας είναι το μόνο λάδι που χρησιμοποιούμε,
και είναι φυσικά, εξαιρετικά παρθένο.
Τα κρέατα και τα λαχανικά μας είναι πάντα φρέσκα.
Φρέσκο φαγητό - Φρεσκομαγειρεμένο για εσάς!

Christoforos Peskias

ΜΑΓΕΙΡΕΥΤΑ ΠΙΑΤΑ
Κάθε εβδομάδα o chef προτείνει διαφορετικές
επιλογές από μαγειρευτά.
Ρωτήστε μας για τα πιάτα ημέρας!

Το ελαιόλαδο που χρησιμοποιούμε είναι εξαιρετικά παρθένο.
Τα κρέατα μας είναι φρέσκα/νωπά. Τα ζυμαρικά μας είναι Barilla.
Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει,
εάν δε λάβει το νόμιμο παραστατικό στοιχείο (απόδειξη ή τιμολόγιο).
Οι τιμές του καταλόγου περιλαμβάνουν όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις.
Ο κατάλογος μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς προειδοποίηση.
Vegetarian
Spicy

