
 

 

 

 

 

 

ALLERGY INFORMATION 

 

Dear guest, 

Do you have a known allergy or intolerance to any food or drink? 

A lot of people report that they have food or drink allergies and 

therefore 

need to exclude certain ingredients from their menu. You are 

the expert at your allergy!  

Guided by the allergenic ingredients labels you can make 

informed decisions about your food or drink 

consumption before ordering. 

Here are the symbols that will guide you through our list. Should 

you require further information our staff will be happy to provide 

it. 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΛΛΕΡΓΙΩΝ 

Αγαπητέ επισκέπτη. 

Έχετε κάποια γνωστή αλλεργία ή δυσανεξία σε κάποιο 

φαγητό ή ποτό; Πολλοί άνθρωποι αναφέρουν ότι 

έχουν αλλεργίες σε κάποιο φαγητό ή ποτό και ως εκ 

τούτου πρέπει να εξαιρούν ορισμένα συστατικά από 

το μενού τους. Εσείς είστε ο ειδικός στην αλλεργία 

σας! 

Καθοδηγούμενος από τις ετικέτες αλλεργιογόνων 

συστατικών μπορείτε να λάβετε αποφάσεις σχετικά με 

το φαγητό ή το ποτό σας πριν από την παραγγελία. 

Παρακάτω είναι τα σύμβολα που θα σας 

καθοδηγήσουν στο μενού του ξενοδοχείου μας. 

Σε περίπτωση που χρειάζεστε περισσότερες 

πληροφορίες, το προσωπικό 

μας θα χαρεί να σας τις παρέχει. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

A LA CARTE MENU 

Breakfast / Πρόγευμα 

Served from 09:00 until 12:30/ 

Σερβίρονται από 09:00 μέχρι 12:30 
 

American Style Pancakes    €8.00 

American style pancakes with maple syrup and butter 

Αμερικάνικου τύπου τηγανίτες με σιρόπι σφενδαμιού 

και βούτυρο 

English Breakfast    €12.00 

Two eggs, sausage, mushrooms, baked beans, bacon, hash 

brown potatoes, grilled tomato,  

toast, butter, marmalade 

Δυο αυγά, λουκάνικο, μανιτάρια, φασόλια, μπέικον, 

πατάτες χας μπράουνς, ντομάτα στη σχάρα, 

φρυγανιά, βούτυρο, μαρμελάδα 

Cyprus Breakfast   €12.00 

Two eggs, halloumi cheese, lountza, grilled tomato, mushrooms, 

Cyprus pita, butter, marmalade 

Δύο αυγά, χαλούμι τυρί , λούντζα, vτομάτα στη σχάρα, 

μανιτάρια, Κυπριακή πίττα, βούτυρο, μαρμελάδα 

Eggs Benedict   €13.00 

Poached eggs on toasted English muffin with your choice of 

Prosciutto Crudo or Smoked Salmon topped with hollandaise 

sauce 

Αυγά ποσέ σε φρυγανισμένο αγγλικό μάφιν με επιλογή 

από προσούτο ή  καπνιστό σολομό και σος χολαντέζ  
 

The below items can be served all day 

Τα παρακάτω είδη μπορούν να σερβιριστούν  

όλη την ημέρα 
 

Plain Omelette / Ομελέτα   €8.00 

  

Egg White Omelette   €8.00 
Ομελέτα μόνο με ασπράδια  

 

Omelettes served with hash browns potatoes and side salad   

Οι ομελέτες σερβίρονται με πατάτες χας μπράουνς, και 

σαλάτα 
 

Add to your Omelette per ingredient:     €1.00 each 

Προσθέστε στην ομελέτα σας τα πιο κάτω συστατικά  

Bacon / Μπέικον     Tomatoes / Ντομάτες                             

Mushrooms / Μανιτάρια  

Halloumi Cheese / Χάλουμι τυρί       

Ham / Χαμ            Onions / Κρεμμύδια                                                                                                           

Cheddar cheese / Τυρί Τσένταρ             

Peppers / Πιπεριές  

Starters / Ορεκτικά  
 

Soup of the day / Σούπα της ημέρας   €7.00 
 

Dip Platter  €8.00 

3 kinds of freshly made Mediterranean style dips served with 

flour tortillas 

3 είδη φρέσκες Μεσογειακές αλοιφές σερβιρισμένες με 

τορτίλλες αλευριού  

Chicken Tenders           ☺ ☺  €9.00 

Crusted chicken tenders with Japanese bread crumb “Panko” 

served with honey mustard sauce 

Φιλετάκια κοτόπουλο με κρούστα από ιαπωνική ψίχα 

ψωμιού “Panko” σερβίρεται με σάλτσα απο μέλι και 

μουστάρδα 

Vegetable Tempura  €10.00 

A medley of various vegetables, served with teriyaki sauce and 

garlic aioli 

Mείγμα από διάφορα λαχανικά, σερβίρεται με σάλτσα 

τεριγιάκι και αιολί σκόρδου 

Baby Calamari  €11.00 

Deep fried calamari served with sweet chili sauce 

Τηγανητό καλαμάρι σερβίρεται με γλυκιά σάλτσα από 

καυτερή πιπεριά 

Cheese Platter   €13.00 

Variety of selected cheeses  

Ποικιλία από επιλεγμένα τυριά 

Charcuterie Platter   €15.00 

Assorted cold cuts and selected cheeses accompanied with 

fresh and dry fruits 

Διαφόρων ειδών επιλεγμένα αλλαντικά και τυριά  

συνοδευμένα με φρέσκα και ξηρά φρούτα 
 

Salads / Σαλάτες 

Organic Quinoa Salad     €13.00 

          
Quinoa salad with sweet potato, baby rocket, avocado, mango, 

wakame, pine nuts and beetroot jel served with honey lemon 

dressing 

Σαλάτα Κινόα με  γλυκοπατάτα, νεαρή ρόκα, αβοκάντο, 

μάνγκο, φύκια, πινόλια και ζελέ παντζαριού σερβίρεται 

με ντρέσινγκ μέλι και λεμόνι 
 

Fyllo Crusted Goat Cheese Salad    €14.00 

   
Salad with Goat cheese in phyllo pastry, pomegranate, pine nuts 

and mixed greens    

served with balsamic vinaigrette 

Σαλάτα με κατσικίσιο τυρί σε φύλλο μπακλαβά, ρόδι, 

κουκουνάρι και ανάμεικτα πράσινα φύλλα σερβίρεται 

με βινεγκρέτ βαλσάμικο 
 

Modern Greek Salad     €14.00 

    
Salad lettuce, warm feta with crusted sesame, cherry tomatoes, 

cucumber, coriander, onion, radish and black olives served with 

lemon oil vinaigrette 

Πράσινη Σαλάτα, ζεστό τυρί φέτα τυλιγμένο με 

κρούστα σουσάμι, ντοματίνια, αγγουράκι, κόλιανδρος, 

κρεμμύδι, ραπανάκι , και μαύρες ελιές σερβίρεται με 

λαδολέμονο 
 

 

Chicken & Parmesan Salad   €14.50 

       
Mixed greens, marinated chicken breast, cucumber, 

mushrooms, parmesan cheese, croutons, cherry tomatoes and 

sundried tomatoes served with balsamic vinaigrette 

Ανάμεικτη πράσινη σαλάτα, μαριναρισμένο φιλέτο 

κοτόπουλο, αγγουράκι, μανιτάρια, παρμεζάνα, 

κρουτόνια, ντοματίνια και λιαστές τομάτες σερβίρεται 

με βινεγκρέτ βαλσάμικο 
 

Add to any salad:                                                             Προσθέστε 

σε οποιαδήποτε σαλάτα:             

Chicken breast 250gr    €3.00                                                           

Κοτόπουλο στήθος    

Grilled prawns 13/15    €3.00                                             

Γαρίδες σχάρας               each 

Baked Goat Cheese 60gr     €3.00                                                       

Κατσικίσιο τυρί           
 

Sandwiches / Σάντουιτς  

Triple Decker Ham & Cheese ☺ €12.00 

Toasted three layers of ham and cheese 

Τριώροφο τοστ με ζαμπόν και τυρί 

Cyprus Sandwich    €13.50 

Grilled halloumi, pork lountza, tomato and cucumber served in a 

Cyprus pita 

Χαλούμι τυρί στη σχάρα, χοιρινή λούντζα, τομάτα και  

αγγουράκι σερβίρεται σε Κυπριακή πίττα 

Golf Club Sandwich   €15.00 

Chicken fillet, bacon, fried egg, tomato,  
lettuce and mayonnaise 

Κοτόπουλο φιλέτο, μπέικον, τηγανιτό αυγό, ντομάτα, 

μαρούλι και μαγιονέζα 

Chicken Caesar Wrap   €17.00 

Grilled chicken, iceberg lettuce, romaine hearts, bacon, 

parmesan, croutons served with Caesar dressing in a flour 

tortilla 

Κοτόπουλο σχάρας, μαρούλι iceberg, καρδιές 

μαρουλιού, μπέικον, παρμεζάνα, κρουτόνια, 

σερβίρεται με  ντρέσινγκ του Καίσαρα σε τορτίλλα 

αλευριου 

Steak & Cheese Sandwich  €17.00 

Fillet of beef strips, mushrooms, onions and cheddar cheese 

served in a ciabatta bread 

Λωρίδες από βοδινό φιλέτο, μανιτάρια, κρεμμύδια και 

τυρί τσένταρ σερβίρεται σε  ψωμί τσαπάτας 
 

 
All above are served with French fries, 

homemade coleslaw, proper condiments. 

Όλα τα παραπάνω σερβίρονται με τηγανητές 

πατάτες, σπιτίσια  λαχανοσαλάτα, κατάλληλα 

συνοδευτικά. 

 

 

 



Pasta & Risotto / Ζυμαρικά & Ριζότο        

                                                            

All Pasta can be made Gluten-Free & Egg-Free upon request.                                                          
  Όλα τα ζυμαρικά μπορούν να γίνουν χωρίς γλουτένη και χωρίς αυγό κατόπιν αιτήματος.  

 

 

 

 

Burgers/ Μπιφτέκια  

Chicken Burger (250gr)     €18.00 

Grilled chicken minced meat, roasted red pepper sauce served 

in a brioche bun 

Μπιφτέκι κοτόπουλο, σάλτσα ψημένης κόκκινης 

πιπεριά σερβίρεται σε ψωμί brioche 
 

100% Prime Angus Beef Burger (250gr)   €20.00 

 
Char-grilled to your preference in a brioche bun served with BBQ 

sauce 

Βοδινό μπιφτέκι στην σχάρα ψημένο στη δική σας 

προτίμηση σε ψωμί brioche  σερβίρεται με  σάλτσα BBQ 
 

Add to your burger:          €1.00 each 

Προσθέστε στο μπιφτέκι σαςꓽ 

Bacon           Mushrooms                                                                                                                     

Μπέικον     Μανιτάρια 

Cheddar cheese                                                   

Τυρί τσένταρ 

Fried egg          Caramelized onions                                                                                                 

Τηγανητό αυγό      Καραμελωμένα κρεμμύδια 

 
 

All above are served with French fries, 
homemade coleslaw, proper condiments. 

Όλα τα παραπάνω σερβίρονται με τηγανητές 

πατάτες, σπιτίσια  λαχανοσαλάτα, κατάλληλα 

συνοδευτικά. 

 
 

 
 

 

 

 

 
Penne all’ Arrabiata    €13.00 

     
Tomato sauce, onion, garlic, chili flakes 

Σάλτσα τομάτας, κρεμμύδι, σκόρδο, νιφάδες τσίλι 
 

Tagliatelle al Ragù     €14.00 

☺   

Minced beef, tomato sauce, cream sauce, herbs 

Βοδινός κιμάς, σάλτσα ντομάτας, κρεμώδες σάλτσα, 

αρωματικά βότανα            
 

Spaghetti Carbonara    €14.00 

☺    

Italian pancetta, with cream sauce, onion, garlic, egg yolk, 

parmesan, parsley 

Ιταλική πανσέττα με  κρεμώδες σάλτσα, κρεμμύδι, 

σκόρδο, κροκάδι αυγού, παρμεζάνα, μαϊντανός 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orzotto al Fungi     €14.00 

   
Orzo, assorted mushrooms, asparagus, parmesan, butter, fresh 

cream and Halloumi cheese 

Κριθαρότο,  διάφορα μανιτάρια, σπαράγγια, 

παρμεζάνα, βούτυρο, φρέσκα κρέμα  

και χαλούμι τυρί  

 

Beetroot & Goat Cheese Risotto  €16.00 

    
This traditional dish with beetroot served with goat cheese, 

walnuts, baby rocket, fresh thyme 

Παραδοσιακό πιάτο με παντζάρι που σερβΙρεται με 

κατσικίσιο τυρί, καρύδια,  

νεαρή ρόκα, φρέσκο θυμάρι 

 

 

 

 

 

Main Courses / Κυρίως Πιάτα 

 

Teriyaki Vegetarian Noodles   €14.00 

     
Egg noodles, seasonal vegetables, teriyaki sauce, plum sauce, 

spring onions and sesame  

Ασιατικά noodles αυγών, εποχιακά λαχανικά, σάλτσα 

τεριγιάκι, σάλτσα δαμάσκηνου, Κρεμμύδι και σουσάμι 

 

Sweet & Sour Pork     €17.00 

     
Strips of pork, peppers, pineapple,  

sesame seeds with Sweet & sour sauce & white rice 

Λωρίδες χοιρινού ,  πιπεριές, ανανά, σουσάμι με 

γλυκόξινη σάλτσα και λευκό ρύζι 

 

Chicken Tikka Masala    €18.00 

    
Traditional recipe served with white rice, poppadum, mango 

chutney and coriander leaves 

Παραδοσιακή συνταγή που σερβίρεται με λευκό ρύζι, 

Παπαντούμ, μάνγκο Τσάτνεϊ και κόλιανδρο 
 

Corn Fed Chicken     €20.00 

Corn fed chicken breast, coriander and  

lemon scented wild rice, sweet corn relish sauce 

Κοτόπουλο φιλέτο σχάρας , άγριο ρύζι με  

κόλιανδρο και λεμόνι, καλαμπόκι relish σος.  
 

Norwegian Salmon   €20.00 

Grilled salmon fillet with vegetable orzotto,  

lemon and chive sauce 

Φιλέτο σολομού σχάρας με  κριθαράκι  λαχανικών, 

λεμόνι και σάλτσα κρεμμυδιού 

 

Seabass Fillet     €21.00 

     
Pan seared sea bass, celeriac puree, spaghetti vegetables, miso 

sauce. 

Φιλέτο λαβράκι στο τηγάνι, πουρέ σελινόριζας, 

σπαγγέττι λαχανικών, σάλτσα miso 
 

Angus Rib - eye (300g)    €30.00 

Tender and tasty beef (cooked to your preference) Served with 

mixed vegetables, sautéed potatoes and béarnaise sauce 

Ζουμερό και αρωματισμένο βοδινό σερβίρεται με 

ανάμεικτα λαχανικά, σοταρισμένες πατάτες, σάλτσα 

μπερνέζ 

 

☺ Child’s Portion €7.00 / Παιδική Μερίδα €7.00  

 

 

 

 

 

Sides / Συνοδευτικά 

French fries     €3.50 

Τηγανητές πατάτες  

Wild rice      €3.50 

Άγριο ρύζι     

White rice       €3.50 

Λευκό ρύζι      

Grilled vegetables      €3.50 

Ψητά λαχανικά    

Side salad      €3.50 

Σαλάτα      

 

 

Desserts / Επιδόρπια 

 
 

Selection of ice cream & sorbet     €1.50/scoop 

Επιλογή παγωτού & σορμπέ  

  

Cyprus Dessert of the day     €6.50 

Κυπριακό επιδόρπιο της ημέρας 

 

Cheese brownies and vanilla ice cream  €7.00 

Mπράουνις με τυρί και παγωτό βανίλια 

 

White chocolate      €7.00 

with wild berries and mango sauce  

Λευκή σοκολάτα με άγρια μούρα και  μάνγκο σος  

 

Chocolate mousse     €7.00 

with ammarena cherries    

Μους σοκολάτας με κεράσια αμαρένα 
 
 

 

 
    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Prices include VAT & Taxes 

Στις τιμές συμπεριλαμβάνονται όλες οι νόμιμες 

επιβαρύνσεις 

 


