
Café Central





HOT BEVERAGES
ΖΕΣΤΑ ΡΟΦΗΜΑΤΑ

Cyprus coffee  1.90
Κυπριακός καφές

Espresso single / double                                          3.10         3.60
Εσπρέσο

Espresso macchiato  3.20
Εσπρέσο με αφρόγαλα

Nescafé regular or decaffeinated 3.30
Στιγμιαίος καφές ή ντεκαφεϊνέ

Cappuccino  3.70
Εσπρέσο με ζεστό γάλα και αφρόγαλα

Caffè Latte 3.70
Εσπρέσο με ζεστό γάλα

Filter coffee  3.70
Καφές φίλτρου

Aromatic filter coffee  3.70
Hazelnut, sticky toffee

Αρωματικός καφές φίλτρου
Φουντούκι, καραμέλα

SPECIAL HOT COFFEES
ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΖΕΣΤΑ ΡΟΦΗΜΑΤΑ

Irish coffee 4.50
Irish whiskey, filter coffee and whipped cream
Ιρλανδικό ουίσκι, καφές φίλτρου και σαντιγί

Baileys coffee 4.50
Baileys, double espresso and whipped cream
Baileys, διπλός εσπρέσο και σαντιγί



Cookies surprise



COLD BEVERAGES
ΚΡΥΑ ΡΟΦΗΜΑΤΑ

Cappuccino freddo 3.70
Cappuccino served with ice and cold milk foam
Καπουτσίνο με πάγο και παγωμένο αφρόγαλα

Espresso freddo 3.70
Iced espresso coffee
Παγωμένος εσπρέσο

Caramel cappuccino freddo Viennoise 3.70
Cappuccino served with caramel syrup topped with whipped cream
Καπουτσίνο με σιρόπι καραμέλας και σαντιγί

Iced hazelnut freddo 3.70
Hazelnut flavour iced cappuccino with chocolate syrup and cold milk foam
Παγωμένο καπουτσίνο με γεύση φουντούκι, σιρόπι σοκολάτας
και παγωμένο αφρόγαλα

Frappuccino fudge 4.50
Iced cappuccino with chocolate fudge and whipped cream
Παγωμένο καπουτσίνο με fudge σοκολάτας και σαντιγί

Afrogato coffee 4.90
A scoop of vanilla ice cream browned in espresso with caramel syrup
Μια μπάλα παγωτό βανίλια, εσπρέσο και σιρόπι καραμέλας

Frappé coffee 3.60

Nescafé frappé Baileys 4.50
Φραπέ με Baileys

Cookies surprise 5.00
Iced coffee with Oreo biscuit, chocolate syrup and whipped cream
Παγωμένος καφές με μπισκότο Oreo, σιρόπι σοκολάτας και σαντιγί

Frappé gelato temptation 5.20
Vanilla ice cream, Baileys, milk, fresh cream and caramel topping
Παγωτό βανίλια, Baileys, γάλα, φρέσκια κρέμα και σιρόπι καραμέλας





HOT AND COLD CHOCOLATES
ΖΕΣΤΕΣ ΚΑΙ ΚΡΥΕΣ ΣΟΚΟΛΑΤΕΣ

Classic hot chocolate 3.70
Κλασική ζεστή σοκολάτα

White hot chocolate  3.70
Άσπρη ζεστή σοκολάτα γάλακτος 

Almond hot chocolate 3.70
Ζεστή σοκολάτα με γεύση αμύγδαλο

Coconut hot chocolate 3.70
Ζεστή σοκολάτα με γεύση καρύδα

Hazelnut hot chocolate 3.70
Ζεστή σοκολάτα με γεύση φουντούκι 

Classic cold chocolate 3.70
Κλασική κρύα σοκολάτα

Banana frozen chocolate 4.70
Cold chocolate with banana flavour, chocolate syrup, 
whipped cream and chocolate flakes
Κρύα σοκολάτα με γεύση μπανάνας, σαντιγί, σιρόπι 
σοκολάτας γαρνιρισμένη με τρούφα σοκολάτας





RONNEFELDT TEA COLLECTION
ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΣΑΓΙΟΥ RONNEFELDT

English breakfast 3.80
A dark typical Ceylon with a tangy richness and sparkling flavour
Μαύρο τσάι Κεϋλάνης με γεμάτη γεύση και πικάντικο άρωμα 

Earl Grey 3.80
Delicately floral Darjeeling blended with the refreshing aroma of bergamot
Απαλή γεύση Darjeeling συνδυασμένη με το δροσερό άρωμα του περγαμότου

Wellness tea 3.80
Fresh and invigorating herbs such as spearmint, fennel, liquorice, 
cinnamon and lemongrass, com   bined with South African rooibos afor,
a perfect final touch to the flavour
Δροσερά και αναζωογονητικά βότανα όπως δυόσμος, μάραθο, γλυκάνισο, 
κανέλα και λεμονόχορτο, συνδυασμένα με την γεμάτη γεύση του Rooibos 
της Νότιας Αφρικής

Green dragon 3.80
Delicate leaf buds are used for this mildly tart and refreshing tea
Ένα σπάνιο και δροσερό τσάι, που αποτελείται από λεπτές κορυφές
τσαγιού που μαζεύονται με το χέρι

Red berries tea 3.80
The sweet fragrance of ripe berries lend this tea its fruity summery flavour
Τα ώριμα κόκκινα φρούτα αυτού του μίγματος, του χαρίζουν
την γλυκιά καλοκαιρινή του γεύση

Fitness tea 3.80
Herbal infusion with peppermint and anise
Δροσερό και αναζωογονητικό μείγμα από βότανα με μέντα και γλυκάνισο

Mint and fresh 3.80
A relaxing blend of mint and cool lemon grass
Χαλαρωτικό μείγμα μέντας και δροσερού λεμονόχορτου

Sweet Camomile 3.80
The subtle fruitiness of orange blossoms floats over the sweetly tart 
flavour of camomile
Η ντελικάτη φρουτώδης γεύση των ανθών από πορτοκάλι υπερισχύει 
της γλυκιάς γεύσης χαμομηλιού





FRESHLY SQUEEZED JUICES (large)
ΧΥΜΟΙ ΦΡΕΣΚΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ

Fresh orange juice 4.50
Φρέσκος χυμός πορτοκαλιού

Fresh green apple juice 4.50
Φρέσκος χυμός πράσινου μήλου

Fresh carrot juice 4.50
Φρέσκος χυμός καρότου

Fresh grapefruit juice 4.50
Φρέσκος χυμός γκρέιπφρουτ

Concentrated juices apple, orange, pineapple, grapefruit
Φυσικοί χυμοί μήλο, πορτοκάλι, ανανάς, γκρέιπφρουτ 
Regular 2.50
Large 3.30

REFRESHMENTS
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ

Soft drinks (regular) 2.40
Αναψυκτικά

Soft drinks (large) 3.40
Μεγάλα αναψυκτικά

Ice tea (regular) 3.50
Παγωμένο τσάι

Mineral water 1ltr 2.50
Φυσικό νερό

Sparkling water (imported) 33cl 3.50
Ανθρακούχο νερό

ENERGY DRINKS | ΠΟΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Red bull 3.50
Red bull light 3.50





MILKSHAKES 
SMOOTHIES - ICE CREAM

Milkshakes 4.80
Make your own milkshake choosing any ice cream flavour

Wake up smoothie 4.70
Combination of grapefruit, orange and a dash of lime (Good morning!)
Συνδυασμός από γκρέιπφρουτ, πορτοκάλι και φρέσκο λεμόνι 
(Καλή σας μέρα!)

Tropical breakfast smoothie 4.70
Passion fruit, kiwi, banana, pineapple, strawberry and mango fruits
Συνδυασμός από φρούτο του πάθους, ακτινίδιο, μπανάνα, φράουλες 
και μάνγκο

Healthy life yoghurt smoothie 4.70
Blended mixture of yoghurt, green apple and berries
Συνδυασμός από γιαούρτι, πράσινο μήλο, και βατόμουρα

Fruity Mirabelle smoothie 4.70
Blended mixture of banana, pineapple, slice of orange and aromatic mint
Συνδυασμός από μπανάνα, ανανά, φέτα πορτοκαλιού και αρωματικό δυόσμο

Mövenpick Ice Cream
1 scoop 1.80            2 scoop 3.50               3 scoop 4.20 

Flavours: vanilla, chocolate, strawberry, caramel, banana, 
walnuts, pistachio, stracciatela, brownies, espresso, coconut, 
raspberry sorbet, passion fruit and mango sorbet, lemon sorbet

Γεύσεις: βανίλια, σοκολάτα, φράουλα, καραμέλα, μπανάνα, 
καρύδια, χαλεπιανό, στρατσιατέλα, μπράουνις, εσπρέσσο, καρύδα
βατόμουρο σορμπέ, φρούτο πάθους και μάνγκο σορμπέ, λεμόνι σορμπέ





BEERS
ΜΠΥΡΕΣ

KEO 33cl 3.50

Carlsberg 33cl 3.50

Heineken 33cl 4.30

Stella Artois 33cl 4.50

Corona 33cl 4.80

Guinness 44cl 5.00

Erdinger weissbier 50cl 5.00

Small draught 3.00

Large draught 4.00

Somersby (cider) 33cl 4.30

Kopparberg (cider) 33cl 5.00

ALCO POPS
ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ

Smirnoff ice 33cl 5.00





ALCOHOLIC COCKTAILS
ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΚΟΚΤΕΪΛ

Sweet & Sexy 6.50
Gin, raspberry liqueur, grenadine, lime juice, frozen raspberrie
Τζιν, λικέρ βατόμουρο, γρεναδίνη, χυμός λάιμ, βατόμουρα

Cosmopolitan 6.50
Vodka, triple sec, cranberry juice. lemon juice, grenadine 
Βότκα, λικέρ πορτοκάλι, χυμός βακκίνιο, χυμός λεμόνι, γρεναδίνη

Long Island ice tea 6.50
Gin, vodka, bacardi, tequila, lemon squash, coke
Τζιν, βότκα, μπακάρτι, τεκίλα, χυμός λεμόνι, κόλα

Sex on the beach 6.50
Vodka, peach schnapps, orange juice, grenadine
Βότκα, σνάπς ροδάκινο, χυμός πορτοκάλι, γρεναδίνη

Caipirinha 7.00
Cachaca, lime juice, fresh lime, brown sugar
Cachaca, χυμός λεμόνι, φρέσκο λάιμ, μαύρη ζάχαρη

Strawberry daiquiri 6.50
Bacardi, strawberry liqueur, lime juice, strawberries
Μπακάρτι, λικέρ φράουλας, λάιμ, φράουλες, 

CLUB MOJITO
Classic Mojito 7.00
Bacardi rum, lime juice, soda water, mint leaves, fresh lime, brown sugar
Ρούμι, χυμό λάιμ, σόδα, φύλλα μέντας, φρέσκο λάιμ, μαύρη ζάχαρη

Pink Mojito 7.00
Bacardi rum, lime juice, soda water, mint leaves, fresh lime, raspberries, brown sugar
Ρούμι, χυμός λάιμ, σόδα, φύλλα μέντας, φρέσκο λάιμ, βατόμουρα, μαύρη ζάχαρη

FROZEN MARGARITAS
Frozen lemon margarita 6.50
Tequila, triple sec, fresh lemon 
Τεκίλα, λικέρ πορτοκάλι, φρέσκο λεμόνι

Frozen strawberry margarita 6.50
Tequila, triple sec, fresh strawberries
Τεκίλα, λικέρ πορτοκάλι, φρέσκες φράουλες





SIGNATURE COCKTAILS
Alpine Valley 7.00
Absolut pear vodka, green apple puree, vanilla syrup, lime juice
Βότκα αχλάδι, πουρέ πράσινου μήλου, σιρόπι βανίλιας, χυμός λάιμ

Viking’s Gin 7.00
Bombay gin, raspberry puree, elderflower syrup, lime juice, bitter orange water
Τζιν, πουρέ βατόμουρων, σιρόπι ζαμπούκο, χυμός λάιμ, ανθόνερο

Spring Breeze 7.00
Gordon gin, green apple puree, basil syrup, lime juice
Τζιν, πουρέ πράσινου μήλου, σιρόπι βασιλικού, χυμός λάιμ

Agent Carter’s secret 7.00
Havana 3 years old rum, strawberry puree, 
cherry blossom syrup, lime juice, tonic water
Ρούμι, πουρέ φράουλας, σιρόπι από άνθη κερασιού, χυμός λάιμ, νερό tonic

Joey’s Coffee  7.00
Captain Morgan gold spiced rum, chocolate cookie syrup, espresso, milk
Αρωματισμένο ρούμι, σιρόπι μπισκότου, καφές εσπρέσο, γάλα

Mad Men’s Colada 7.00
Bacardi 3 years old rum, coconut puree, basil leaves, pineapple juice, lime juice
Ρούμι, πουρέ καρύδας, φύλλα βασιλικού, χυμός ανανάς, χυμός λάιμ

Bacardi Carta Blanca 7.00
Bacardi rum, lychee puree, ginger syrup, lime juice
Ρούμι, lychee πουρέ, σιρόπι τζίντζερ, χυμός λάιμ  

Cucu’s Nest 7.00
Zivana Loel, cucumber, ginger, lime juice, Perrier
Ζιβανία, αγγουράκι, τζίντζερ, χυμός λάιμ, Perrier

Strawberry Basil Smash 7.00
Bombay Sapphire, strawberries, basil, lemon
Bombay τζιν,  φράουλες, βασιλικό, λεμόνι

Asian Sensation 7.00
Bombay Sapphire, green tea syrup, ginger, lime juice, tonic water
Bombay τζιν, σιρόπι πράσινου τσαγιού, τζίντζερ, χυμός λάιμ, νερό tonic

Paloma 7.00
Milagro Tequila, 3 cents pink grapefruit soda
Τεκίλα, σόδα ροζ γκρέιπφρουτ

Pink Picasso 7.00
Mastic tears lemon, pink grapefruit, lime juice
Μαστίχα, ροζ γκρέιπφρουτ, χυμός λάιμ

Floral Gin and Tonic 7.00
Bombay Sapphire, St Germain, elderflower syrup, mint, tonic water
Bombay τζιν, λικέρ St Germain, σιρόπι ζαμπούκο, δύοσμος, νερό tonic 

Amalfi Miramar 7.00
Bombay Sapphire, martini bianco, pink grapefruit, tonic water
Bombay τζιν, μαρτίνι, ροζ γκρέιπφρουτ, νερό tonic





SPIRITS
ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ

Aperitifs & Vermouths 4cl
Commandaria 4.00
Ouzo 4.00
Peach Schnapps 4.00
Sambucca 4.00
Zivania  4.00
Campari 4.00
Martini bianco 4.00
Martini dry 4.00
Martini rosso 4.00
Aperol 4.00

Ordinary Spirits 4cl
Gordon gin 4.80
Beefeater 4.80
Bacardi 4.80
Captain Morgan 4.80
Jose Cuervo silver 4.80
Jose Cuervo gold 4.80
Absolut 4.80
Smirnoff 4.80
Stolichnaya 4.80
Ursus rotter 4.80
Double shot (8cl) 8.00

Premium Spirits 4cl
Hendricks 6.00
Grey Goose 5.80
Belvedere 5.80
Double shot (8cl) 10.00

Digestives 4cl
Fernet Branca 4.00
Jägermeister 5.00

Whiskey & Bourbon 4cl
Famous Grouse 4.80
J & B  4.80
Johnnie Walker Red Label 4.80
Johnnie Walker Black Label 5.80
Chivas Regal 5.80
Glenfiddich 6.50
Jack Daniel’s 6.50
Jim Beam  6.50
Glenmorangie 6.50
Double shots regular (8cl) 8.00
Double shots premium (8cl) 10.00

Brandies & Cognacs 4cl
Local V.S.O.P. 4.00
Metaxa 5* 5.00
Courvoisier 6.00
Martell 6.00
Remy Martin 6.00

Liqueurs 4cl
Malibu  5.00
Baileys 5.00
Cointreau 5.00
Disaronno Amaretto 5.00
Drambuie 5.00
Tia Maria 5.00





WINES
ΚΡΑΣΙΑ

White wines / Άσπρα κρασιά
Boutari 18cl  5.50
Moschofilero 

Aes Ambelis 18cl 5.00
Xynisteri-Semillon

Petritis 75cl 19.50
Xynisteri 

Vlassides 75cl 21.00
Sauvignon Blanc

Black sheep 75cl 25.00
Semillon, Sauvignon Blanc 

Boutari 75cl 21.00
Moschofilero 

Symposium 75cl 21.00
Soultanina

Rosè wines / Ροζέ κρασιά
Mateus 18cl 5.00
Aes Ambelis 18cl 5.00
Lefkada, Maratheftiko

Mateus 75cl  19.50
Tsiakkas 75cl  18.50
Grenache

Marana75cl  16.00
Mavro, Opthalmo, Maratheftiko 

Red wines / Κόκκινα κρασιά
Agiorgitiko 18cl  5.00
Aes Ambelis 18cl 5.00
Maratheftiko

Andesitis 75cl  19.00
Gabernet, Grenache Mataro

Vlassides 75cl  26.00
Cabernet

Black Sheep 75cl 28.00
Shiraz, Merlot 

Champagnes &
Sparkling Wines
Σαμπάνιες & Αεριούχα κρασιά
Prosecco 20cl 6.50
Prosecco Brut 75cl 32.00
Moët & Chandon 20cl 25.00
Römer Trocken 75cl 26.00
Martini Asti 75cl 32.00
Bava Malvacia 75cl 50.00
Veuve Clicquot 75cl 90.00
Moët & Chandon 75cl 90.00
Moët & Chandon Rose 75cl 110.00
Laurent Perrier Brut 75cl 100.00
Laurent Perrier Rose 75cl 140.00
Dom Pérignon 75cl 270.00





BREAKFAST  |  ΠΡΟΓΕΥΜΑ
Two fried eggs, sausage, grilled halloumi cheese, grilled mushrooms,  5.50
bacon, grilled tomato and hash brown potatoes
Δυο τηγανιτά αυγά, λουκάνικο, χαλούμι σχάρας, μανιτάρια σχάρας, 
μπέικον, ντομάτα σχάρας και πατάτες hash brown

Make your own omelette   6.20
Three-eggs omelette made with a choice of your own stuffing (ham, bacon,
mushrooms, peppers, cheese, onions). Served with French fries and side salad
Ομελέτα με επιλογή από τη δική σας γέμιση (ζαμπόν, μπέικον, μανιτάρια, 
πιπεριές, τυρί, κρεμμύδια). Σερβίρετε με τηγανητές πατάτες και σαλάτα

PLATTER FOR TWO | ΠΙΑΤΟ ΓΙΑ ΔΥΟ 17.50
Symphony of chicken and pork kebab, chicken wings, spare ribs,
potato wedges, vegetable crudités, dips, pita bread and bruschetta Milanese
Σουβλάκι κοτόπουλο, σουβλάκι χοιρινό, φτερούγες κοτόπουλου, χοιρινά παϊδάκια
καρέ, πικάντικες πατάτες, μπαστουνάκια λαχανικών, ντιπ, πίτα και μπρουσκέτα Milanese

Fresh fruit platter | Πιατέλα φρέσκων φρούτων 7.00

Antipasti platter | Πιατέλα ορεκτικών 7.90
Selection of Italian cheeses and selected cold cuts
Ποικιλία από Ιταλικά τυριά και αλλαντικά

SMALL PLATES  | ΜΙΚΡΑ ΠΙΑΤΑ
Bruschetta Milanese   4.80
Italian garlic bread freshly toasted and heaped with diced tomatoes, 
basil, grated parmesan and drizzled with olive oil and balsamic glaze
Ιταλικό φρεσκοψημένο σκορδόψωμο με ψιλοκομμένη ντομάτα, βασιλικό, 
τριμμένη παρμεζάνα και ραντισμένο με ελαιόλαδο και γλάσο από βαλσάμικο ξύδι

King prawns   6.90
Char grilled marinated king prawns on skewer served with pineapple salsa 
Μαριναρισμένες γαρίδες σουβλάκι στη σχάρα, σερβιρισμένες με σάλτσα ανανά

Nachos    5.50
Corn tortilla chips with tomato salsa, melted cheese, guacamole and sour cream
Τορτίγιες καλαμποκιού με σάλτσα ντομάτας, λιωμένο τυρί, κουακαμόλε και ξινόκρεμα

Spare ribs  6.00
Back pork ribs with barbecue sauce
Χοιρινά παϊδάκια καρέ, μαριναρισμένα με σάλτσα μπάρμπεκιου

Chicken wings   5.50
Chili marinated chicken wings served with home made BBQ sauce 
Καυτερές φτερούγες κοτόπουλου σερβιρισμένες με σπιτική σάλτσα μπάρμπεκιου
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HEARTY SALADS 
ΔΡΟΣΙΣΤΙΚΕΣ ΣΑΛΑΤΕΣ

Greek salad 7.80
Lettuce hearts, tomato wedges, cucumber, bell peppers,
red onion rings, black olives, feta, country style bread chunks, 
and sesame oil-balsamic vinaigrette
Καρδιές τραγανού μαρουλιού, ντομάτα, αγγουράκι, πιπεριές,
κόκκινο κρεμμύδι ροδέλλες, μαύρες ελιές, φέτα, παραδοσιακό παξιμάδι 
και  ντρέσινγκ από σησαμέλαιο και βαλσάμικο ξύδι

Caesar special with chicken or 8.80
Caesar special with prawns  10.50
Selection of crispy Romaine lettuce, parmesan, croutons, 
crispy bacon, grilled succulent chicken or prawns 
and home made Caesar’s dressing
Ποικιλία τραγανών μαρουλόφυλλων, παρμεζάνα, κρουτόνια, 
μπέικον, κοτόπουλο σχάρας ή μεγάλες γαρίδες και σπιτικό ντρέσινγκ Caesar 

Chicken tempura salad  10.50
Selected greens, carrots, pine nuts, mango, and crispy tempura chicken 
enriched with teriyaki sesame sauce
Επιλεγμένα μαρούλια, καρότα, κουκουνάρια, μάνγκο και τραγανά 
φιλετάκια κοτόπουλου σε χυλό, εμπλουτισμένα με σάλτσα teriyaki και σουσάμι

Smoked salmon salad  10.20
Smoked salmon, baby rocket, avocado, cucumber, cherry tomatoes, 
black sesame seeds, grain mustard vinaigrette, dill sour cream  
Καπνιστός σολομός, τρυφερή ρόκα, αβοκάτο, αγγουράκι, ντοματίνια, 
μαύρο σουσάμι, ντρέσινγκ μουστάρδας, ξινόκρεμα με γεύση άνιθο

Wakame salad  11.00
Marinated wakame, wasabi prawns, tempura eel, crispy greens, carrot, 
cucumber, black sesame seeds, and sesame dressing 
Μαριναρισμένο wakame, γαρίδες μαριναρισμένες με wasabi, 
χέλι σε χυλό, τραγανά μαρουλόφυλλα, καρότο, αγγουράκι, 
μαύρο σουσάμι και ντρέσινγκ σουσαμιού 

Goat cheese salad  9.50
Warm goat cheese crusted with almond flakes, mixed greens,
dry figs, pomegranate, balsamic vinaigrette
Ψημένο κατσικίσιο τυρί σε κρούστα αμυγδαλόκουνας, πράσινη σαλάτα, 
ξηρά σύκα, ρόδι και ντρέσινγκ από βαλσάμικο ξύδι





SANDWICHES & WRAPS
COLD AND WARM - ΖΕΣΤΑ ΚΑΙ ΚΡΥΑ

Ham and cheese toasty 6.50
Triple decker sandwich served with ham and melted cheddar cheese

Τριπλό σάντουιτς με ζαμπόν και λιωμένο τυρί cheddar 

Club Central  8.80
Ham, cheese, bacon, egg, lettuce, mayonnaise, and grilled chicken

Ζαμπόν, τυρί, μπέικον, αυγό, μαρούλι, μαγιονέζα και κοτόπουλο σχάρας

Smoked chicken and avocado sandwich 8.50
Smoked chicken, juicy tomatoes, avocado, cheddar cheese,
honey mustard sauce in ciabatta bread 

Καπνιστό κοτόπουλο, ντομάτες, αβοκάντο, τυρί cheddar,
σάλτσα με μέλι και μουστάρδα σε ψωμί ciabatta 

Chicken fillet wrap 7.50
Grilled chicken fillet moistened with mustard mayonnaise, 
lettuce, and tomato slices wrapped in tortilla bread

Κοτόπουλο σχάρας, μαγιονέζα μουστάρδας, μαρούλι 
και φέτες ντομάτας τυλιγμένα σε τορτίγια

Chicken fajita wrap 7.80
Fajita marinated grilled chicken with lettuce, guacamole, bell peppers, 
onions and sour cream wrapped in tortilla bread
Μαριναρισμένο κοτόπουλο σχάρας με Μεξικάνικα μπαχαρικά, 
μαρούλι, γουακαμολέ, πιπεριές, κρεμμύδια και ξινόκρεμα, τυλιγμένα σε τορτίγια

Tuna salad wrap  8.00
Tuna, mayonnaise, spring onion, sweet corn 
and mixed lettuce wrapped in tortilla 

Τόνος, μαγιονέζα, φρέσκα κρεμμυδάκια,
γλυκό καλαμπόκι και μαρούλι, τυλιγμένα σε τορτίγια

Served with French fries and salad
Σερβίρονται με τηγανητές πατάτες και σαλάτα





BURGERS
ΜΠΙΦΤΕΚΙΑ

Beef burger   8.50
Fresh home made beef burger accompanied 
with coleslaw salad with or without cheese topping

Φρέσκο σπιτίσιο βοδινό burger  με σαλάτα coleslaw.  
Συνοδεύεται κατ’ επιλογή με τυρί

Greek pita cheese burger  8.80
Burger with melted cheese, crumbled feta, lettuce,
and tomatoes in warm Greek pita bread

Μπιφτέκι με λιωμένο τυρί, τριμμένη φέτα, μαρούλι 
και ντομάτα σε ζεστή Ελληνική πίτα

Mexican burger  9.20
Cheese burger with avocado mousse, golden fried 
onion ring, lettuce, and tomato slices

Μπιφτέκι με τυρί, αβοκάντο μους,
τηγανιτό κρεμμύδι, μαρούλι και ντομάτα

Italian burger  9.80
Homemade beef burger topped with parmesan cheese, gorgonzola, 
fresh mozzarella, mascarpone, crispy pancetta, basil pesto sauce

Φρέσκο σπιτίσιο βοδινό μπιφτέκι με τυρί παρμεζάνα, γκοργκοντζόλα, 
φρέσκα μοτσαρέλα, μασκαρπόνε, τραγανή πανσέτα και πέστο βασιλικού

Served with French fries and salad
Σερβίρονται με τηγανητές πατάτες και σαλάτα





PASTA
ΖΥΜΑΡΙΚΑ

Spaghetti pesto  8.70
Spaghetti with home made pesto sauce, pine nuts, 
sun dried tomatoes and parmesan cheese

Σπαγγέτι με σάλτσα πέστο, κουκουνάρια, λιαστές ντομάτες και παρμεζάνα

Spaghetti bolognaise  8.70
Spaghetti served with a sauce of aromatic beef meat,
sun ripe tomatoes, and basil
Σπαγγέτι με σάλτσα βοδινού κιμά, ώριμης ντομάτας και βασιλικού

Rigatoni carbonara  8.90
Pasta rigatoni with bacon, garlic, black pepper, fresh cream, 
and parmesan cheese

Ριγκατόνι πάστα με μπέικον, σκόρδο, μαύρο πιπέρι, 
φρέσκια κρέμα και παρμεζάνα

Penne with chicken 9.20
Penne pasta with chicken breast, sun dried tomatoes, 
and parmesan cheese tossed in creamy sauce

Πέννες με τρυφερό στήθος κοτόπουλου, λιαστές ντομάτες 
και παρμεζάνα σε σάλτσα φρέσκιας κρέμας

Tagliatelle with salmon and asparagus 9.50
Tagliatelle pasta with sautéed fresh salmon, green asparagus, 
capers, baby spinach, fresh dill, lemon juice and olive oil 

Ταλιατέλες με φρέσκο σολομό, πράσινα σπαράγγια, κάπαρη, 
τρυφερά φύλλα από σπανάκι, φρέσκο άνηθο, χυμό λεμονιού και ελαιόλαδο

Chicken and vegetables noodles  8.90
Noodles cooked with chicken, peppers, and teriyaki sauce
Νούτολς ψημένα με κοτόπουλο, γλυκιές πιπεριές και σάλτσα τεριγιάκι

Mushroom and asparagus risotto   9.80
Italian risotto with mushrooms and green asparagus topped 
with marinated mascarpone cheese 

Ιταλικό ριζότο με μανιτάρια και πράσινα σπαράγγια με 
μαριναρισμένο τυρί μασκαρπόνε





THE MAINS
ΚΥΡΙΑ ΠΙΑΤΑ

Sirloin steak 16.50
Grilled sirloin steak cooked to your liking served with mushroom sauce, 
French fries and vegetables 
Κόντρα φιλέτο σχάρας ψημένο της αρεσκείας σας, 
σερβιρισμένο με σάλτσα μανιταριών, πατάτες τηγανιτές και λαχανικά

Pork chop 9.80
Pork chop marinated with freshly cut herbs and char-grilled on open fire. 
Served with French fries and salad
Χοιρινή μπριζόλα σχαρας, μαριναρισμένη με φρέσκα βότανα.
Σερβίρεται με τηγανητές πατάτες και σαλάτα

Marinated chicken or pork kebab 9.00
Chicken or pork kebab marinated with olive oil and oregano. 
Served with Greek pita bread, French fries and salad
Κοτόπουλο ή χοιρινό σουβλάκι μαριναρισμένο με ελαιόλαδο και ρίγανη. 
Σερβίρεται με Ελληνική πίτα, τηγανητές πατάτες και σαλάτα

Chicken Central 13.50
Chicken fillet strips sautéed in butter, with mushrooms
and sun dried tomatoes, finished with white wine and cream. 
Served with rice and vegetables
Φιλετάκια κοτόπουλου σοταρισμένα σε βούτυρο, με μανιτάρια και λιαστές 
ντομάτες, τελειωμένο με άσπρο κρασί και κρέμα. Σερβίρεται με ρύζι και λαχανικά

Chicken fillet 13.50
Chicken fillet stuffed with portobello mushrooms 
served with rice, vegetables and mushroom sauce 
Γεμιστό στήθος κοτόπουλου με μανιτάρια portobello, 
σερβιρισμένο με ρύζι, λαχανικά και σάλτσα μανιταριών

Asian salmon 15.50
Salmon steak marinated in teriyaki sauce and sesame seeds.
Served with noodles and vegetables
Φιλέτο σολομού μαριναρισμένο σε σάλτσα τεριγιάκι και 
σπόρους σησαμιού. Σερβίρεται με noodles και λαχανικά

Calamari  14.50
Golden fried baby squid, fried potatoes, side salad and sauce tartar
Καλαμαράκι τηγανιτό, πατάτες τηγανιτές, σαλάτα και σάλτσα ταρτάρ

Rice / Ρύζι 1.50 
Side salad / Συνοδευτική σαλάτα 1.80
French fries / Τηγανητές πατάτες 2.00
Potato wedges / Πικάντικες πατάτες 2.00 

EXTRA
ΕΠΙΠΛΕΟΝ





CHOOSE: CRÊPE OR WAFFLE BITES                
ΔΙΑΛΕΞΤΕ: ΚΡΕΠΑ Ή ΒΑΦΛΑΚΙΑ

Cafe Central 6.50
Vanilla ice cream with banana, praline, pastry cream and almond nuts
Παγωτό βανίλια με μπανάνα, πραλίνα, κρέμα ζαχαροπλαστικής και αμύγδαλα 

Chocoholic 6.50
Chocolate ice cream, brownies and rich chocolate sauce 
topped with chocolate flakes 
Παγωτό σοκολάτας, μπράουνις και πλούσια σάλτσα σοκολάτας 
γαρνιρισμένη με νιφάδες σοκολάτας

Exotic sensation  6.50
Raspberry and strawberry ice cream, marinated wild berries 
and strawberries, topped with raspberry coulis
Παγωτό από βατόμουρα και φράουλα, με μαριναρισμένα άγρια φρούτα 
και γαρνίρισμα από σάλτσα βατόμουρου

Strawberry crunch  6.50
Strawberry ice cream with fresh strawberries marinated with 
basil  and rum, pistachio biscuit, pastry cream,
strawberry praline and strawberry sauce 
Παγωτό φράουλας, φρέσκες φράουλες αρωματισμένες με βασιλικό 
και ρούμι, μπισκότο χαλεπιανού, κρέμα ζαχαροπλαστικής, 
πραλίνα φράουλας και σάλτσα φράουλας

CREATE YOUR OWN     CRÊPE 3.00     OR     WAFFLE 3.50
ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ       ΚΡΕΠΑ              Ή      ΒΑΦΛΑ
Ice Cream
as topping 
Variety of flavours 
at display  

Παγωτό
ως συνοδευτικό 
ανα μπάλα 
Διαθέτουμε
ποικιλία γεύσεων

1.20 per scoop

Praline & Fruits: 
Πραλίνα και φρούτα:

Strawberry
Κiwi
Βanana 
Βerries
Οrange
Chocolate praline
White chocolate praline 
Strawberry praline

Φράουλα 
Ακτινίδιο
Μπανάνα
Μούρα
Πορτοκάλι 
Σοκολάτα πραλίνα 
Λευκή σοκολάτα πραλίνα 
Φράουλα πραλίνα

0.80 per topping

Sauces & Flakes: 
Σoς και νιφάδες 

Chocolate sauce 
Strawberry sauce 
Raspberry sauce 
Exotic fruit chutney 
Chocolate flakes 
Almond flakes

Σος από σοκολάτα  
Φράουλα
Βατόμουρο 
Εξωτικά φρούτα chutney 
Νιφάδες σοκολάτας 
Νιφάδες αμυγδάλου

0.60 per topping





HOMEMADE SWEET TEMPTATIONS
ΣΠΙΤΙΚΕΣ ΓΛΥΚΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ

Ginger aroma crème brûlée 4.50
Κρεμ προυλέ αρωματισμένη με φρέσκοτριμμένο τζίντζερ 

Oven baked apple and raisins purse in filo pastry  5.50
and tonkatsu sauce garnished with vanilla ice cream  
Φρεσκοψημένο πουγκί από φύλλο κρούστας 
με αρωματισμένα μήλα και σταφίδες γαρνιρισμένο με 
Ιαπωνική σάλτσα “tonkatsu” και σερβιρισμένο με παγωτό βανίλια 

Chocolate mousse and exotic fruit chutney 5.50
Μους σοκολάτας γαρνιρισμένη με καραμελωμένα εξωτικά φρούτα   

Mousse sensation  5.50
Two flavour mousse cake (mango and coconut)
Μους από μάνγκο και καρύδα  

Tiramisu  5.00
Layers of sponge soaked in espresso syrup, filled with
sweet mascarpone mousse
Στρώσεις από παντεσπάνι, μουλιασμένο σε σιρόπι εσπρέσο 
και γλυκό μους μασκαρπόνε

Strawberry panna cotta  4.50
Πανακότα γαρνιρισμένη με σος από φρέσκες φράουλες

Cheese cake with white chocolate  5.50
and topped with raspberry sauce  
Cheese cake με λευκή σοκολάτα, γαρνιρισμένο με σπιτική 
σάλτσα από βατόμουρα 

Chocolate tart with coffee and almond aroma
topped with mascarpone cheese  5.50
Τάρτα σοκολάτας αρωματισμένη με καφέ και αμύγδαλα
και γαρνιρισμένη με Ιταλικό τυρί μασκαρπόνε

Ice cream (variety of flavours) per scoop 1.80
Παγωτό (ποικιλία γεύσεων) ανά μπάλα

Prices include all legal surcharges. Please notify your server for any allergies
Οι τιμές περιλαμβάνουν όλες τις νόμιμες χρεώσεις / Παρακαλούμε ενημερώστε για οποιεσδήποτε αλλεργίες



Ayia napa


