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À la Carte Menu 
 

WHEN IT COMES TO YOUR ALLERGY, YOU'RE THE EXPERT 

If you have an allergy or sensitivity to a certain food, no matter how big or small, it's important you 

let us know. Please contact our Front Office desk to arrange an appointment with our Food & 

Beverage Manager and Executive Chef. To help make things clearer, on our buffets and menus,   

we've labelled the most common allergens which could be present in our food. Please use these       

as an indicator to help you make an informed decision about what you put on your plate. 

ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΕΡΓΙΑ, ΕΣΕΙΣ ΕΙΣΤΕ Ο ΕΙΔΙΚΟΣ 

Αν έχετε κάποια αλλεργία ή ευαισθησία σε κάποιο συγκεκριμένο φαγητό, είναι πολύ σημαντικό  

να το γνωρίζουμε. Παρακαλούμε όπως απευθυνθείτε στην υποδοχή για προσωπικό ραντεβού  

με τον Food & Beverage Manager και τον Executive Chef.Στα μπουφέ και τα μενού μας έχουμε 

επισημάνει τις πιο διαδεδομένες αλλεργίες ή δυσανεξίες που πιθανόν να προκληθούν από συστατικά 

που εμπεριέχονται στα φαγητά μας. Παρακαλούμε ακολουθήστε τις παρακάτω σημάνσεις για να   

ξέρετε τι βάζετε στο πιάτο σας.

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
BREAKFAST / ΠΡΟΓΕΥΜΑ 
Served from 08:00 until 12:30/Σερβίρονται από 08:00 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                                        €12.50 
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                                €13.50 
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 / Χαλούμι τυρί       

Ham / Χαμ            Onions / Κρεμμύδια            

Cheddar cheese / Τυρί Τσένταρ     

Peppers / Πιπεριές    
 

 

 



 

  

STARTERS / ΟΡΕΚΤΙΚΑ  
 
Soup of the day / Σούπα της ημέρας                  €7.00 
 

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 από 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 

 

 

SALADS / ΣΑΛAΤΕΣ 

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                         €15.50  
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 / Κοτόπουλο στήθος               €5.00 

Grilled prawns 13/15 / Γαρίδες σχάρας                                 €3.25 each  

Baked Goat Cheese 60gr  / Κατσικίσιο τυρί                           €3.25  
 



 
SANDWICHES / ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ  

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                               €15.50 
Chicken fillet, bacon, fried egg, tomato, lettuce and mayonnaise 
Κοτόπουλο φιλέτο, μπέικον, τηγανιτό αυγό, ντομάτα, μαρούλι και μαγιονέζα 
 

Chicken Caesar Wrap                                        €18.00 
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 αλευριού 

 

Steak & Cheese Wrap                                        €18.50  
Fillet of beef strips, mushrooms, onions and cheddar cheese served in a flour tortilla 

Λωρίδες από βοδινό φιλέτο, μανιτάρια, κρεμμύδια και τυρί τσένταρ σερβίρεται σε 

τορτίλλα αλευριού 
 

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

Όλα τα παραπάνω σερβίρονται με τηγανητές πατάτες, σπιτίσια  λαχανοσαλάτα, κατάλληλα 

συνοδευτικά. 

 

BURGERS/ ΜΠΙΦΤΕΚΙΑ  
 

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:  Προσθέστε στο μπιφτέκι σαςꓽ  €1.00 each  

Bacon / Μπέικον        

Mushrooms /Μανιτάρια                

Cheddar cheese /Τυρί τσένταρ                                                   

Fried egg / Τηγανητό αυγό               

Caramelized onions / Καραμελωμένα κρεμμύδια                                                   
   

 

 

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

    Όλα τα παραπάνω σερβίρονται με τηγανητές πατάτες, σπιτίσια  λαχανοσαλάτα, 
                 κατάλληλα συνοδευτικά 



 

  

             

                  PASTA / ΖΥΜΑΡΙΚΑ 
All Pasta can be made Gluten-Free & Egg-Free upon request. 

Όλα τα ζυμαρικά μπορούν να γίνουν χωρίς γλουτένη και χωρίς αυγό κατόπιν αιτήματος 

 

 

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  
 

 

MAIN COURSES / ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΑ   

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 

 

Chicken Tikka Masala                                        €18.50 
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                                        €21.00  
Grilled salmon fillet with vegetable orzotto, lemon and chive sauce 

Φιλέτο σολομού σχάρας με  κριθαράκι  λαχανικών, λεμόνι και σάλτσα κρεμμυδιού 

 
 

 



 

Seabass Fillet                                        €22.00 
Pan seared sea bass, celeriac puree, spaghetti vegetables, miso sauce. 

Φιλέτο λαβράκι στο τηγάνι, πουρέ σελινόριζας, σπαγγέττι λαχανικών, σάλτσα miso 

 

Angus Rib - eye (350g)                                                        €33.50 
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 / ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ 

French fries/ Τηγανητές πατάτες                             €3.50 

Wild rice /Άγριο ρύζι                   €3.50 

White rice/ Λευκό ρύζι                               €3.50 

Grilled vegetables /Ψητά λαχανικά                             €3.50 

Side salad /Σαλάτα                   €3.50 

   

 

DESSERTS / ΕΠΙΔOΡΠΙΑ 

Selection of ice cream & sorbet               €1.50/scoop 

Επιλογή παγωτού & σορμπέ  

 

Cheese brownies and vanilla ice cream             €7.00 
Mπράουνις με τυρί και παγωτό βανίλια 

 

White chocolate with wild berries and mango sauce         €7.00 
Λευκή σοκολάτα με άγρια μούρα και  μάνγκο σος  

 

Chocolate mousse with ammarena cherries                      €7.00  
Μους σοκολάτας με κεράσια αμαρένα 

 
 

Prices include VAT & Taxes  
Στις τιμές συμπεριλαμβάνονται όλες οι νόμιμες επιβαρύνσεις 

 

 

 

 



 

  

BEVERAGE LIST / ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΟTΩΝ 

COCKTAILS / ΚΟΚΤΕΙΛΣ 
 
Brandy Sour                  €6.00 
Keo V.S.O.P. Brandy, Fresh Lemon Juice, Lemon Squash, Angostura Bitters, Soda 

Water  
Κονιάκ, Φρέσκος Χυμός Λεμονιού, Σόδα, Αγκοστούρα 
 

Long Island Iced Tea                €8.50 
A mixture of the five whites -Rum, Tequila, Vodka,  

Gin & Cointreau & a dash of Coke will make your day! 

Ένας συνδυασμός από 5 αλκοολούχα ποτά - Ρούμι, Τεκίλα, Βότκα, Τζιν & Λικέρ 
Cointreau - με Κόκα-Κόλα που θα σας φτιάξει τη μέρα! 
 

Frozen Daiquiri                 €7.00 
Fresh Fruits, Sugar Syrup & Havana Club Rum  
Φρέσκα Φρούτα, Σιρόπι & Ρούμι Αβάνα Τριών Χρόνων 
Please ask your waiter for today’s flavours  

Παρακαλώ ρωτήστε τον σερβιτόρο σας για τις σημερινές γεύσεις 
 

Mojito                   €7.00 
Muddled Fresh Mint, Brown Sugar, Lime Wedges, Rum Havana Club 3 Anos, Soda Water  

Φρέσκος Δυόσμος, Φρέσκο Λάιμ, Ρούμι Αβάνα Τριών Χρόνων, Σόδα 
 

Azalea Cocktail                 €7.00 
Gin, Pineapple Juice, Lemonade & Grenadine  

Τζιν, Χυμός Ανανά, Χυμός Λεμονιού και Γρεναδίνη   
 

 

RECOMMENDED WINES            18cl  75cl 
 

WHITE WINES / ΛΕΥΚA KΡΑΣΙA 75cl                                       
“Aerides” Xinisteri & Semillon      €6.00        €23.00  
Makarounas Boutique Winery (Cyprus)   
 

 

ROSE WINES / ΡΟΖE KΡΑΣΙA 75cl             

“Minthy” Cab Franc & Lefkada      €6.00        €23.00  
Semi-Dry Makarounas Boutique Winery (Cyprus) 
 

 

RED WINES / ΚOΚΚΙΝΑ KΡΑΣΙA 75cl       

“En Archi” Cabernet Franc & Syrah     €6.00        €23.00  
Makarounas Boutique Winery (Cyprus) 
 

 

FORTIFIED WINES / ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ ΚΡΑΣΙΑ 5cl   
Commandaria St. John ACC      €5.00  
 

 

 

 
 

 



 

 

BEERS / ΜΠΥΡΕΣ 33cl   
Keo                    €3.50  

Carlsberg                   €3.50  

Heineken                  €4.50  

Stella Artois (Belgium)                €4.50  

Carlsberg (Non Alcoholic) / Χωρίς Αλκοόλ 33cl             €3.50 

Kopparberg                    €4.50 

Somersby                   €4.50 

Guiness Can 440ml                 €4.50 
 

BEERS ON DRAUGHT / ΜΠΥΡΕΣ  
Keo ½ Pint                  €2.50  

Keo Pint                  €4.00  

Carlsberg ½ Pint                 €2.50  

Carlsberg Pint                 €4.00   
Hofbräu Original 33cl                             €3.50 

Hofbräu Original 50cl                            €5.50 

Hofbräu Weissbier 33cl                           €3.50    

Hofbräu Weissbier 50cl                           €5.50 

 
APERITIFS & BITTERS / ΑΠΕΡΙΤΙΦ & MΠΙΤΕΡΣ 4cl                                                                                           

Campari                  €6.00  

Martini Dry / Rosso / Blanc                €5.00       

Plomari Ouzo                  €6.00  

Pernod                    €6.00  

Pimms No. 1                  €6.00  

Fernet Branca                 €6.00 

Underberg 2cl  

          

SPIRITS / ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ                                                     
 

BLENDED WHISKEY / ΜΠΛΕΝΤ ΟΥΙΣΚΙ 

J&B                    €6.00  

Famous Grouse                 €6.00    

 

PREMIUM WHISKEY / ΕΚΛΕΚΤΑ ΟΥΙΣΚΙ  
Chivas Regal  12 Years Old                €7.00        

Johnny Walker Black Label                €7.00  
 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

SINGLE MALT WHISKIES / ΟΥIΣΚΙ ΜΟΝHΣ ΑΠOΣΤΑΞΗΣ 

Glenfiddich 12 Years Old                  €8.00 

Macallan 12 Year Old               €14.00   
 

IRISH WHISKEY / ΙΡΛΑΝΔΙΚO ΟΥIΣΚΙ     
Jamesons                     €6.50    

 
TENNESSEE SOUR MASH     
Jack Daniels           €7.00   
 

VODKA / ΒOΤΚΑ   
Grey Goose           €8.00  

Absolut          €6.00  
 

RUM / ΡΟΥΜΙ 
Bacardi            €6.00  

Captain Morgan         €6.00  
 

TEQUILA / ΤΕΚΙΛΑ 

Jose Cuervo, Classico         €6.00   
 
 

DIGESTIVE / ΧΩΝΕΥΤΙΚA 4cl                                          
COGNACS / ΚΟΝΙΑΚ 

Courvoisier V.S.O.P.          €8.00  

Hennessy V.S.          €7.00   

 

EAUX DE VIE                    
Zivania           €4.00   

 

BRANDIES / ΜΠΡΑΝΤΙ     
Five Kings           €6.00 

Metaxa (5 Star)          €6.00  

Metaxa (7 Star)          €6.50 
 

LIQUEURS / ΛΙΚΕΡ       
Cointreau           €6.00   

Grand Marnier           €6.00  

Drambuie            €6.00 

Sambuca          €6.00 

Southern Comfort         €6.00  

Amaretto Disaronno         €6.00  

Kahlúa           €6.00  

Tia Maria          €6.00  

Baileys Irish Cream          €6.00  

Malibu Liqueur          €6.00  

Filfar Orange          €6.00  

 



 
 
COLD BEVERAGES / ΚΡYΑ ΡΟΦHΜΑΤΑ 
 

 

Soft Drinks 25cl / Αναψυκτικά 25cl               €3.50 

Fruit Juices / Χυμοί Φρούτων 25cl                €3.50 

Ice Tea (Lemon and Peach) 33cl / Παγωμένο Τσάϊ 33cl             €3.50 

Imported Sparkling Water 33cl /Ανθρακούχο Νερό Εισαγωγής 33cl           €2.50  

Imported Sparkling Water 75cl /Ανθρακούχο Νερό Εισαγωγής 75cl             €4.00  

Local Mineral Water 50cl / Μεταλλικό Νερό 50cl             €2.00 

Local Mineral Water 100cl / Μεταλλικό Νερό 100cl             €3.50 

Energy Drink 25cl / Ενεργειακό Ποτό 25cl              €4.50 

Mixers 25cl / Μίξερ 25cl                 €1.00 

Energy Drinks Mixers 25cl / Ενεργειακά Ποτά Μίξερ 25cl              €2.00 

Frappé / Φραπέ                   €4.00 

Freddo Espresso / Φρέντο Εσπρέσο               €4.00 

Freddo Cappuccino / Φρέντο Καπουτσίνο               €4.50 

 

HOT BEVERAGES / ΖΕΣΤΑ ΡΟΦΗΜΑΤΑ 
 

 

Cyprus Coffee / Κυπριακός Καφές                €3.50 

Instant Coffee / Στιγμιαίος Καφές                 €3.50 

Filter Coffee / Καφές Φίλτρου                €4.50 

Espresso / Εσπρέσο                  €3.50 

Double Espresso / Διπλός Εσπρέσο                €4.50 

Cappuccino / Καπουτσίνο                           €4.50 

Tea Selection / Επιλογή Τσαγιού                 €3.50 

Hot Chocolate / Ζεστή Σοκολάτα                 €5.00 

 

 
Prices include VAT & Taxes 

Στις τιμές συμπεριλαμβάνονται όλες οι νόμιμες επιβάρυνσης 
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