MENU

APPETIZERS
Macho nachos

€

SALADS

€

7.50
Corn tortilla chips topped with cheddar
cheese, tomato sauce and Jalapeño
peppers, served with guacamole and 		
sour cream
Tορτίγιες καλαμποκιού με λιωμένο τυρί,
σάλτσα ντομάτας και καυτερές πιπεριές
Jalapeño, σερβιρισμένα με γουακαμόλε
και ξινόκρεμα

9.50
Village salad
Romain lettuce, tomato, cucumber, onion,
pepper, olive, capers, feta cheese, oregano,
crispy pitta bread, lemon vinaigrette
Μαρούλι, ντομάτα, αγγουράκι, κρεμμύδι,
πιπέρι, ελιά, κάπαρη, φέτα, ρίγανη,
τραγανή πίτα, βινεγκρέτ λεμονιού

ALLERGENS: 7, 8, 12

Caesar special with chicken 11.80

Spring rolls

5.90
Spring rolls filled with noodles, mushrooms,
cabbage, bamboo sprouts, accompanied
with sweet chili sauce
Ρολάκια γεμισμένα με νούτολς,
μανιτάρια, λάχανο, φύτρες μπαμπού,
συνοδευμένα με γλυκοκαυτερή σάλτσα

ALLERGENS: 1, 6, 11

Halloumi fries

6.50
Deep fried halloumi sticks served 		
with grape compote
Τηγανητές λωρίδες χαλούμι
σερβιρισμένο με γλυκό σταφυλιού
ALLERGENS: 1, 6, 8

Local garlic bread

4.90

Garlic bread with sun dried tomatoes
served with olives and hummus trilogy
Σκορδόψωμο με λιαστές ντομάτες
σερβιρισμένο με ελιές και τριλογία 			
από χούμους
ALLERGENS: 1, 12

Prawns tempura

7.90

Four crispy fried prawns tempura
served with garlic aioli dip
Τέσσερις τραγανές γαρίδες τεμπούρα
σερβιρισμένες με σάλτσα σκόρδου
ALLERGENS: 1, 2, 4, 6

Salmon tartare

7.50

Marinated salmon tartar, orange and
guacamole
Μαριναρισμένος σολομός ταρτάρ,
πορτοκάλι και γουακαμόλε
ALLERGENS: 3, 6,12

ALLERGENS: 1, 8,12

ALLERGENS: 1, 2, 6, 8,10

or
Caesar special with prawns 12.50
ALLERGENS: 1, 2, 4, 6, 8,10

Romaine lettuce, parmesan, croutons, crispy
bacon, grilled succulent chicken or prawns,
home-made Caesar’s dressing
Μαρούλι, παρμεζάνα, κρουτόνια, μπέικον,
κοτόπουλο σχάρας ή μεγάλες γαρίδες,
σπιτικό ντρέσινγκ Caesar

Chicken tempura salad

12.50
Selected greens, carrots, mango and crispy
tempura chicken enriched with teriyaki
sesame sauce
Επιλεγμένα μαρούλια, καρότα, μάνγκο
και τραγανά φιλετάκια κοτόπουλου σε
χυλό, εμπλουτισμένα με σάλτσα teriyaki
και σουσάμι.

ALLERGENS: 1, 6, 9,11

Cretan Dakos salad
10.50
Tomato, spring onion, basil, mint, capers,
feta cheese, black olives, Cretan rusk
Ντομάτα, κρεμμυδάκι, βασιλικός, μέντα,
κάπαρη, φέτα, ελιές μαύρες, Κρητικό
παξιμάδι
ALLERGENS: 1, 8

Goat cheese salad
12.50
Rocula, beetroot, pomegranate, strawberry,
goat cheese, olive oil balsamic vinaigrette
Ρόκα, παντζάρι, ρόδι, φράουλα, κατσικίσιο
τυρί, βαλσάμικο βινεγκρέτ ελαιόλαδου
ALLERGENS: 8, 12

Quinoa wakame salad

11.80
Quinoa, greens, wakame salad, cashew
nuts, bamboo sprouts, soy sweet chili
vinaigrette
Κινόα, ποικιλία μαρουλιών, σαλάτα
wakame, φιστίκια κάσιους, φύτρες
μπαμπού, γλυκοκαυτερή βινεγκρέτ
σόγιας

ALLERGENS: 6, 9, 11

PLEASE NOTIFY YOUR SERVER FOR ANY ALLERGIES
ΠΑΡΑΚΑΛΏ ΕΝΗΜΕΡΏΣΤΕ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΉΠΟΤΕ ΑΛΛΕΡΓΊΕΣ

PRICES INCLUDE ALL LEGAL SURCHARGES | ΟΙ ΤΙΜΈΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΥΝ ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΝΌΜΙΜΕΣ ΧΡΕΏΣΕΙΣ

SANDWICHES

€

Toasty

7.50
Toasted bread with ham and cream cheese
Ψωμί τόστ με ζαμπόν και μαλακό τυρί

ALLERGENS: 1, 6, 8,12

Pulled pork bao buns

10.50

BBQ pulled pork in bao buns with
caramelized onions and appleslaw
Χοιρινό BBQ σιγοψημένο στο φούρνο
μέσα σε ψωμάκια bao, καραμελωμένα
κρεμμύδια και coleslaw μήλου
ALLERGENS: 1, 2, 6, 11,12

Club central

10.50
Trible decker bread with chicken, crispy
bacon, cheese, egg, tomato, mayonnaise,
lettuce
Τριπλό σάντουιτς με κοτόπουλο, τραγανό
μπέικον, τυρί, αυγό, ντομάτα, μαγιονέζα,
μαρούλι
ALLERGENS: 1, 2, 6, 8, 12

Shrimp club

10.90

Toasted bread, prawns, creamy goat
cheese, guacamole, tomato and lettuce
Ψωμί τοστ, γαρίδες, κρεμώδης κατσικίσιο
τυρί, γουακαμόλε, ντομάτα και μαρούλι
ALLERGENS: 1, 2, 4, 6, 8, 12

The local

8.90
Village bread, halloumi, smoked pork loin,
tomato, mayonnaise, gherkins, lettuce
Χωριάτικο ψωμί, χαλούμι, καπνιστή
λούντζα, ντομάτα, μαγιονέζα, αγγουράκι
τουρσί, μαρούλι
ALLERGENS: 1, 2, 6, 8, 12

Chicken doner

9.90
Chicken doner, tomato, onion, avocado
tzantziki, lettuce, in pitta bread
Γύρος κοτόπουλο σε πίτα , ντομάτα,
κρεμμύδι, τζαντζίκι αβοκάντο, μαρούλι

ALLERGENS: 1, 6, 8, 12

Falafel wrap

9.50

Tortilla bread filled with falafel, rucola,
tomato, peanut butter sauce
Τορτίγια καλαμποκιού με φαλάφελ, ρόκα,
ντομάτα, σάλτσα φυστικοβούτυρο
ALLERGENS: 1, 5, 6, 9, 11, 12

BURGERS

€

Beef burger (250gr)

10.50
Ηome-made beef burger 		
with tomato and lettuce
Φρέσκο σπιτικό βοδινό μπιφτέκι 			
με ντομάτα και μαρούλι
Add cheese / Προσθήκη τυριού
1.00

ALLERGENS: 1, 2, 6, 11, 12

Breakfast burger (250gr)

13.50

Ηome-made beef burger, tomato,
lettuce, caramelized onions, bacon, 		
fried egg and Cheddar cheese
Σπιτικό βοδινό μπιφτέκι, ντομάτα,
μαρούλι, καραμελωμένα κρεμμύδια,
μπέικον, τηγανητό αυγό και τυρί Cheddar
ALLERGENS: 1, 2, 6, 8, 10, 11, 12

Mexican burger (250gr)

13.50
Ηome-made cheese burger 		
with avocado mousse, sour cream, 		
fried onion ring, tomato and lettuce
Σπιτικό μπιφτέκι με τυρί, αβοκάντο μους,
ξινόκρεμα, τηγανητό κρεμμύδι, ντομάτα και
μαρούλι

ALLERGENS: 1, 2, 8, 9, 10, 11, 12

Italian burger (250gr)
13.50
Home-made beef burger topped with
parmesan, tomato, lettuce, gorgonzola,
fresh mozzarella, mascarpone, pancetta 		
and basil pesto sauce
Σπιτικό βοδινό μπιφτέκι με παρμεζάνα,
ντομάτα, μαρούλι, γκοργκοντζόλα,
φρέσκα μοτσαρέλα, μασκαρπόνε,
πανσέτα και πέστο βασιλικού
ALLERGENS: 1, 2, 6, 8, 10, 11, 12

Black Angus burger (280gr) 14.80
Black Angus beef burger topped with
Cheddar cheese, tomato and lettuce
Σπιτικό βοδινό μπιφτέκι black Angus 		
με τυρί Cheddar, ντομάτα και μαρούλι
ALLERGENS: 1, 2, 6, 8, 10, 11, 12

Central burger (280gr)

13.50
Home-made burger with tomato 			
and lettuce topped with mushroom
sauce, Cheddar cheese and bacon
Σπιτικό βοδινό μπιφτέκι με ντομάτα,
μαρούλι, σάλτσα μανιταριών, τυρί
Cheddar και μπέικον
ALLERGENS: 1, 2, 6, 8, 10, 11, 12

Beetroot burger (200gr)
10.90
Ηome-made beetroot and quinoa
burger with guacamole, tomato,
lettuce, caramelized onions
Σπιτικό μπιφτέκι παντζαριού με γουακαμόλε,
ντομάτα, μαρούλι, καραμελωμένα κρεμμύδια
ALLERGENS: 1, 6, 10, 11, 12

All sandwiches are served with
French fries and side salad
Όλα τα σάντουιτς σερβίρονται
με τηγανητές πατάτες και σαλάτα

BURGERS
EXTRA WITH YOUR MEAL
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΕ ΤΟ ΓΕΥΜΑ ΣΑΣ

All burgers are served with French
fries, side salad and appleslaw
Όλα τα μπιφτέκια σερβίρονται
με τηγανητές πατάτες, σαλάτα
και coleslaw πράσινου μήλου

Home-made burger / Σπιτικό μπιφτέκι		
€ 4.00
Black Angus burger / Μπιφτέκι Black Angus € 5.00
Bacon / Μπέικον 				
€ 1.50
Fried egg / Αυγό τηγανητό				
€ 1.00
Cheddar cheese / Τυρί Cheddar				
€ 1.00

PASTAS

€

Penne carbonara

12.50
Penne pasta, bacon and garlic 				
in creamy sauce
Πέννες, μπέικον και σκόρδο 			
σε σάλτσα φρέσκιας κρέμας

ALLERGENS: 1, 2, 8, 10, 12

Spaghetti bolognaise

12.50
Spaghetti served with sauce of
aromatic beef meat, sun ripe tomatoes,		
basil and parmesan
Σπαγγέτι με σάλτσα βοδινού κιμά, ώριμης
ντομάτας, βασιλικού και παρμεζάνα

THE MAINS

€

Chicken Central

15.50
Chicken fillet strips sautéed in butter, 			
with mushrooms, sun dried tomatoes 			
and finished with white wine and cream
served with rice and vegetables
Φιλετάκια κοτόπουλου σοταρισμένα 		
σε βούτυρο με μανιτάρια, λιαστές
ντομάτες και τελειωμένο με άσπρο
κρασί και κρέμα, σερβιρισμένο με ρύζι
και λαχανικά

ALLERGENS: 6, 8, 10, 12

Cyprus ravioli stuffed with halloumi
cheese in tomato sauce
Κυπριακό ραβιόλι με γέμιση από
χαλούμι σε σάλτσα ντομάτας

Chicken kebab
12.50
Chicken kebab marinated with peanut
butter, served with aromatic royal		
quinoa and wholegrain mustard sauce
Κοτόπουλο σουβλάκι μαριναρισμένο 			
με φυστικοβούτυρο, σερβιρισμένο 			
με κινόα και σάλτσα μουστάρδας

ALLERGENS: 1, 2, 8, 12

ALLERGENS: 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12

Chicken mushroom penne

Pork chop

ALLERGENS: 1, 6, 7, 10, 12

Ravioli

12.50

13.50
Penne pasta with chicken breast and
mushrooms in creamy sauce
Πέννες με στήθος κοτόπουλο και
μανιτάρια σε σάλτσα φρέσκιας κρέμας

ALLERGENS: 1, 2, 6, 8, 10, 12

All pastas are topped
with parmesan flakes
Όλα τα ζυμαρικά σερβίρονται με
επικάλυψη παρμεζάνας

FISH

ALLERGENS: 6, 8, 10, 12

€

Asian salmon

17.50
Salmon steak marinated in teriyaki sauce
and sesame seeds served with noodles 		
and vegetables
Φιλέτο σολομού μαριναρισμένο σε
τεριγιάκι σως και σπόρους σησαμιού
σερβιρισμένο με noodles και λαχανικά

ALLERGENS: 1, 2, 3, 6, 11, 12

Popcorn shrimps
16.50
Crispy fried shrimps served with royal
quinoa salad and Thai sauce
Τραγανές γαρίδες σερβιρισμένες με
σαλάτα κινόα και Ταϊλανδέζικη σάλτσα
ALLERGENS: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 12

– 17.50
Pan seared sea bass fillets on a tomato 		
and leek orzotto
Φιλέτα λαβράκι πάνω σε κριθαράκι
ντομάτας και σκουράνθας

Sea bass

ALLERGENS: 1, 3, 6, 8, 12

Pork pancetta
14.50
Lemon-rosemarie grilled pork pancetta,
served with carrot hummus and grilled
vegetables
Χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη με
λεμόνι και δεντρολίβανο στη σχάρα,
σερβιρισμένη με χούμους καρότου 			
και λαχανικά σχάρας
ALLERGENS: 6, 12

Beef skewers
16.50
Marinated beef skewers with
aubergine salad served with olive
flavored béarnaise sauce and pitta bread
Μαριναρισμένο βοδινό σουβλάκι με
σαλάτα μελιντζάνας, σερβιρισμένο με σως
μπερνέζ αρωματισμένης ελιάς και πίτα
ALLERGENS: 1, 2, 6, 8, 12

– 25.50
Irish beef fillet cooked to your liking, 		
served with truffle mushroom sauce, 		
baby potatoes and grilled vegetables
Βοδινό φιλέτο Ιρλανδίας ψημένο 			
της αρεσκείας σας με σάλτσα
μανιταριών αρωματισμένη με
τρούφα, σερβιρισμένο με πατάτες 			
και λαχανικά σχάρας
Beef fillet (220gr)

ALLERGENS: 6, 8, 10, 12

EXTRA WITH YOUR MEAL
Rice / Ρύζι
Side salad / Συνοδευτική σαλάτα
French fries / Πατάτες τηγανητές
Potato wedges / Πικάντικες πατάτες

13.50
Pork chop marinated with freshly cut 		
herbs and char-grilled on open fire 		
served with French fries and salad
Χοιρινή μπριζόλα σχάρας,
μαριναρισμένη με φρέσκα βότανα
σερβιρισμένη με τηγανητές πατάτες 		
και σαλάτα

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΕ ΤΟ ΓΕΥΜΑ ΣΑΣ
€ 3.00
€ 3.00
€ 3.00
€ 3.00

Roasted baby potatoes / ψητές πατάτες € 3.00
Grilled vegetables / Λαχανικά σχάρας € 3.00
Royal quinoa / Κινόα		 € 3.00
Chicken kebab stick / 		
Κοτόπουλο σουβλάκι στο ξυλάκι		 € 4.00

