Appetit
www.appetit.com.cy
ΩΡΑΡΙΟ
ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 07:00 - 17:00
ΣΑΒΒΑΤΟ | 08:00 - 15:00
ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΛΕΙΣΤΟ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΤΙ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ & PLATTERS
ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΝΩΡΙΤΕΡΑ

HEALTHY
VEGETARIAN

PRE - ORDER IF YOU NEED ANY CHANGES ON COLD
SANDWICHES OR SALADS. NO CHANGES BETWEEN
12:00 UNTIL 14:00. WE APOLOGISE FOR THE
INCONVENIENCE | ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΣ ΠΙΟ ΝΩΡΙΣ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ
ΚΡΥΑ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ Ή ΣΑΛΑΤΕΣ ΔΕΝ ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ
ΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ 12:00 ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 14:00.
ΑΠΟΛΟΓΟΥΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ
THE STORE HAS THE RIGHT TO CHANGE
PRODUCTS AND PRICES WITHOUT ANY WARNING l
ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.
* FOR ANY ALLERGIES PLEASE INFORM THE SHOP |
ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΘΕ ΟΠΩΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΤΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

22 590050
22 590051
FREE DELIVERY

Hot Sandwiches | Ζεστά Σάντουιτς
Ciabatta Bread
Chicken Pesto | 4.50€
Basil pesto, cream cheese, chicken, sun-dried
tomatoes, rocket leaves | Πέστο βασιλικού, κρεμώδες
τυρί, κοτόπουλο, λιαστή ντομάτα, ρόκα.
Sweet Chilly Chicken | 4.65€
Chicken, avocado, feta, tomatoes, sweet chilli |
Κοτόπουλο, αβοκάντο, φέτα, ντομάτα, γλυκό τσίλι.
Chicken Avocado | 4.50€
Chicken, avocado, cheddar cheese, tomatoes, lemon
and mayonnaise dressing | Κοτόπουλο, αβοκάντο, τυρί
τσένταρ, ντομάτα, σάλτσα λεμονιού και μαγιονέζα.
Caprese Panini | 4.50€
Basil pesto, tomatoes, fresh mozzarella cheese, rocket
leaves, balsamic sause | Πέστο βασιλικού, ντομάτα,
φρέσκο τυρί μοτσαρέλα, ρόκα, σώς βαλσάμικο.

Beef Pastrami & Caramelized
Onions | 5.50€
Μustard, pickles, beef, caramelized onion, cheddar
cheese | Μουστάρδα, τουρσί, βοδινό,
καραμελωμένα κρεμύδια, τυρί τσένταρ.
Italian Melt | 4.50€
Salami, mortadella, tomatoes, smoked turkey,
edam cheese, mustard, oregano | Σαλάμι,
μορταδέλα, καπνιστή γαλοπούλα, ντομάτα,
μουστάρδα, τυρί ένταμ, ρίγανη.
Tuna Melt | 4.50€
Tuna, mayonnaise, sweetcorn, carrot, tomatoes,
pickles, cheddar cheese | Τόνος, μαγιονέζα,
καλαμπόκι, καρότο, ντομάτα, αγγουράκι τουρσί,
τυρί τσένταρ.
Pizza | 4.00€
Pepperoni, mozzarella, green peppers, black olives,
pizza sauce | Πεπερόνι, μοτσαρέλα, πράσινη πιπεριά,
μαύρες ελιές, σάλτσα πίτσας.

Hot Sandwiches | Ζεστά Σάντουιτς

Chicken Gyro | 4.50€
Chicken gyro, tzatziki, tomatoes, red onion, edam
cheese | Γύρος κοτόπουλο, τζατζίκι, ντομάτα, κόκκινο
κρεμμύδι, τυρί ένταμ.
German Sausage | 3.50€
Ketchup, mustard, mayonnaise, cheese |
Κέτσαπ, μουστάρδα, μαγιονέζα, τυρί.
Cyprus Style | 4.50€
Halloumi, village sausage, tomatoes, lountza,
cucumber| Xαλλούμι, χωριάτικο λουκάνικο, ντομάτα,
λούντζα, αγγουράκι.
Roast Pork | 4.50€
Roast pork, halloumi, mayonnaise, tomatoes,
cucumber | Ρόστο χοιρινό, χαλλούμι, μαγιονέζα,
ντομάτα, αγγουράκι.
Διάφορα | 4.50€
Cheese, halloumi, ham, bacon, tomatoes, cucumber,
lountza | Τυρί, χαλλούμι, χαμ, μπέικον, ντομάτα,
αγγουράκι, λούντζα.
Chicken | 4.50€
Chicken, cheese, halloumi, pepperoni, tomatoes,
mayonnaise, cabbage | Κοτόπουλο, τυρί, χαλλούμι,
πεπερόνι, ντομάτα, μαγιονέζα, κραμπί.

Wraps

Teriyaki | 4.45€
Tortilla spinach, chicken, teriyaki sauce, honey,
caramelised onions, carrot, cabbage, cashew nut |
Κοτόπουλο, τορτίγια σπανάκι, τεριγιάκι σως, μέλι,
καραμελωμένα κρεμμύδια, καρότο, κραμπί, κάσιους.
Falafel & Halloumi | 4.25€
Tortilla spinach, falafel, hummus, halloumi, pickles,
tomatoes, fresh onion, coriander | Τορτίγια σπανάκι,
φαλάφελ, χούμους, χαλλούμι, τουρσί, ντομάτα, φρέσκο
κρεμμύδι, κόλιανδρος.
Grilled Veggie | 4.00€
Whole wheat tortilla, grilled vegetables, hummus,
feta, glazed balsamic, tomatoes | Τορτίγια ολικής,
ψητά λαχανικά, χούμους, φέτα, βαλσάμικο γλασέ,
ντομάτα.
Mexican Chicken | 4.70€
Whole - wheat tortilla, guacamole, chicken, tomatoes,
onion, edam cheese, red pepper | Τορτίγια ολικής,
γκουακαμόλε, κοτόπουλο, ντομάτα, φρέσκο κρεμμύδι,
τυρί ένταμ, κοκκινή πιπεριά.

Hot Sandwiches | Ζεστά Σάντουιτς
Pita Pockets | Σάντουτς σε Πίτα
Cyprus Style Pita | 2.25€
Half Cyprus pitta, lountza, halloumi, tomatoes,
oregano | Μισή κυπριακή πίτα, λούντζα, χαλλούμι,
ντομάτα, ρίγανη.

Veggie Burger | 5.00€
Burger bread, ketchup, veggie sticks, tomatoes,
lettuce | Ψωμί μπέρκερ, κέτσαπ, χορτοφαγικά στικ,
ντομάτα, μαρούλι.

Halloumi Pitta | 2.25€
Half Cyprus pitta, halloumi, cucumber, tomatoes,
spearmint | Μισή κυπριακή πίτα, χαλλούμι, αγγουράκι,
ντομάτα, δυόσμος.

Chicken Burger | 5.50€
Burger bread, mayonnaise, chicken breast, cheese,
tomatoes, lettuce | Ψωμί μπέρκερ, μαγιονέζα,
κοτόπουλο στήθος, τυρί, ντομάτα, μαρούλι.

Burgers with Chips |
Μπιφτέκια με πατάτες
Plain Burger | 4.25€
Burger bread, burger, tomatoes, lettuce, ketchup,
pickles | Ψωμί μπέρκερ, μπιφτέκι, ντομάτα, μαρούλι,
κέτσαπ, τουρσί.
Cheese Burger | 5.00€
Burger bread, two burgers, cheese, tomatoes, lettuce,
ketchup | Ψωμί μπέρκερ, δύο μπιφτέκια, τυρί, ντομάτα,
μαρούλι, κέτσαπ.

Bacon Burger | 5.30€
Burger bread, two burgers, bacon, cheddar cheese,
tomatoes, lettuce, ketchup | Ψωμί μπέρκερ, δύο
μπιφτέκια, μπέικον, τυρί τσένταρ, ντομάτα, μαρούλι,
κέτσαπ.
Beef Burger | 7.50€
Burger bread, 100% beef burger, edam cheese,
lettuce, caramelised onions, ketchup, mayonnaise |
Ψωμί μπέρκερ, 100% βοδινό μπιφτέκι, τυρί ένταμ,
μαρούλι, καραμελωμένα κρεμμύδια, κέτσαπ, μαγιονέζα.

Club Sandwich with chips |
Κλάμπ Σάντουιτς με πατάτες

Cold Sandwiches | Κρύα Σάντουιτς
Whole-wheat sliced bread
Ολικής άλεσης σλάις

Classic Club | 5.50€
Sliced bread, egg, cheese, ham, roasted chicken,
bacon, tomatoes, lettuce, mayonnaise | Σλάις ψωμί,
αβγό, τυρί, χάμ, κοτόπουλο, μπέικον, ντομάτα, μαρούλι,
μαγιονέζα.
Chicken Club | 5.50€
Sliced bread, roasted chicken, edam cheese, egg,
lettuce, tomatoes, mayonnaise | Ψωμί σλάις,
κοτόπουλο, τυρί ένταμ, αβγό, μαρούλι, ντομάτα,
μαγιονέζα.
Portion of fries | Τηγανιτές πατάτες | 2.00€

Appétit Blt | 3.50€
Mayonnaise, bacon, lettuce, tomatoes | Μαγιονέζα,
μπέικον, μαρούλι, ντομάτα.
Chicken Avocado | 4.40€
Mayonnaise, chicken, cheddar cheese, avocado,
tomatoes, lettuce | Μαγιονέζα, κοτόπουλο, τσένταρ
τυρι, αβοκάντο, ντομάτα, μαρούλι.
Tuna | 4.30€
Tuna, mayonnaise, sweetcorn, lettuce, tomatoes, pickles,
shredded carrot | Τόνος, μαγιονέζα, καλαμπόκι, μαρούλι,
ντομάτα, αγγουράκι τουρσί, τριμμένο καρότο.

Cold Sandwiches | Κρύα Σάντουιτς
Cold Wraps

Mini Rolls (All day breakfast)

Chicken Ceasar Wrap |4.40€
Spinach wrap, chicken breast, parmesan cheese,
bacon, tomatoes, lettuce, Caesar sauce | Τορτίγια
σπανάκι, κοτόπουλο, τυρί παρμεζάνα, μπέικον,
ντομάτα, μαρούλι, σως του Καίσαρα.

Whole-wheat | Ολικής άλεσης

Chicken Wrap | 4.20€
Chicken breast, honey mustard sauce, parmesan
cheese, tomatoes, lettuce | Κοτόπουλο, σως
μέλι-μουστάρδα, τυρί παρμεζάνα, ντομάτα, μαρούλι.

Fresh mozzarella Mini Roll | 2.60€
Basil pesto, fresh mozzarella cheese, rocket leaves,
tomatoes, oregano | Πέστο βασιλικού, φρέσκα
μοτσαρέλλα, ρόκα, ντομάτα, ρίγανη.

Falafel Wrap | 4.00€
Spinach wrap, Falafel, hummus, pickles, tomatoes,
lettuce | Τορτίγια σπανάκι, φαλάφελ, χούμους, τουρσί,
ντομάτα, μαρούλι.

Salmon Mini Roll | 2.60€
Cream cheese, salmon, carrot, cucumber, rocket leaves |
Κρεμώδες τυρί, σολoμός, καρότο, αγγουράκι, ρόκα.

Tuna Wrap | 4.40€
Whole wheat tortilla, tuna, mayonnaise, sweet corn,
carrot, pickles, tomatoes, lettuce | Ολικής άλεσης
τορτίγια, τόνος, μαγιονέζα, καλαμπόκι, καρότο, τουρσί,
ντομάτα, μαρούλι.
Avocado Wrap | 3.95€
Whole wheat tortilla, avocado. mayonnaise,
parmesan cheese, tomatoes, lettuce | Ολικής άλεσης
τορτίγια, αβοκάντο, μαγιονέζα, παρμεζάνα τυρί,
ντομάτα, μαρούλι.
Turkey Wrap | 4.25€
Whole wheat tortilla, turkey, edam cheece,
mayonnaise, carrot, tomatoes, lettuce | Ολικής
άλεσης τορτίγια, γαλοπούλα, τυρί ένταμ, μαγιονέζα,
καρότο, ντομάτα, μαρούλι.

Italian Mini Roll | 2.30€
Cream cheese, prosciutto, sun-dried tomatoes, rocket
leaves | Κρεμώδες τυρί, προσούτο, λιαστές ντομάτες, ρόκα.

Turkey Mini Roll | 2.00€
Cream cheese, turkey, tomatoes, lettuce | Κρεμώδες
τυρί, γαλοπούλα, ντομάτα, μαρούλι.
Feta Cheese Mini Roll | 2.00€
Olive oil, cucumber, feta cheese, tomatoes, oregano,
olives | Ελαιόλαδο, αγγουράκι, φέτα, ντομάτα, ρίγανη,
ελιές.
Veggie Roll | 2.20€
Avocado, hummus, tomatoes, lettuce | Αβοκάντο,
χούμους, μαρούλι.

Whole-wheat Baguettes |
Γαλλική Μπακέτα ολικής άλεσης

Smoked Breakfast Baguette | 4.50€
Smoked salmon, tomatoes, carrot, cucumber, cream
cheese, black pepper | Καπνιστός σολομός, ντομάτα, καρότο,
αγγουράκι, κρεμώδες τυρί, μαύρο πιπέρι.
Turkey Baguette | 4.00€
Edam cheese, turkey, carrot, tomatoes, lettuce,
mayonnaise | Τυρί ένταμ, γαλοπούλα, καρότο, ντομάτα,
μαρούλι, μαγιονέζα.
Chicken Baguette | 4.25€
Chicken breast, sun-dried tomatoes, parmesan, rocket
leaves, basil pesto | Στήθος κοτόπουλο, λιαστή ντομάτα,
παρμεζάνα, ρόκα, πέστο.
Veggie Baguette | 3.80€
Roasted vegetables, lettuce, tomatoes, hummus | Ψητά
λαχανικά, μαρούλι, ντομάτα, χούμους.
Baguette Manouri | 4.25€
Manouri cheese , olive oil, tomatoes, oregano, rocket
leaves | Τυρί μανούρι, ελαιόλαδο, ντομάτα, ρίγανη, ρόκα.

Make your own Sandwich|
Φτιάξε το δικό σου Σάντουιτς

Breads | Ψωμιά | 1.50€
Triara, frantzolaki, ciabatta, white & whole wheat
baguette, white & whole wheat slice, white tortilla,
spinach or whole wheat, cyprus pitta|Τριάρα,
φραντζολάκι, τσιαπάτα, άσπρη & ολικής άλέσεως
μπαγκέτα, άσπρο ολικής άλεσης σλαίς, τορτίγια άσπρη,
σπανάκι ή ολικής άλεσης, κυπριακή πίτα.
Protein | Υλικά
Chicken breast | Στήθος κοτόπουλου | 1.50€
Turkey| Γαλοπούλα | 0.85€
Chicken gyro | Γύρος κοτόπουλο | 2.00€
Roast Pork | Ρόστο χοιρινό | 1.50€
Bacon| Μπέικον | 0.85€
Lountza | Λούντζα | 0.85€
Egg | Αβγό | 0.50€
Ham | Χάμ | 0.85€
Salami | Σαλάμι | 0.85€
Mortadella | Μορταδέλα | 0.85€
Tuna | Τόνος | 1.80€
Smoked salmon | Καπνιστός σολομός | 2.00€
Avocado | Αβοκάντο | 0.90€
Cheese | Τυρία
Cream cheese | Κρεμώδες τυρί | 0.90€
Edam cheese | Τυρί Ένταμ| 0.90€
Halloumi | Χαλλούμι | 0.90€
Feta | Φέτα | 0.90€
Cheddar Cheese | Τυρί Τσένταρ | 1.10€
Garnish | Γαρνιτούρα | 0.20€
Lettuce, rocket, tomatoes, cabbage, cucumber |
Μαρούλι, ρόκα, ντομάτα, κραμπί, αγγουράκι.
Dressing
Ketchup, Mayonnaise

Platters | Πιατέλες

Sweet & Fruit Platters |
Πιατέλες με Γλυκά & Φρούτα

Small Platter (24 pieces) | 16.00€
4 σάντουιτς σε γαλλικές μπακέτες | 4 baguettes
sandwiches.

Fruit Platter | 25.00€

Your selection of cold wraps, baguette sandwiches and
sliced bread sandwiches | Eπιλογής από κρύα wraps,
μπαγκέτες και σλάις.

Chocolate Pie| Σοκολατόπιτα | 25.00€

Large Platter (20 pieces) | 20.00€
2 sliced bread sandwiches, 1 baguette sandwich, 1
wrap | 2 κρύα σάντουιτς σε σλάις ψωμί, 1 σάντουιτς σε
γαλλική μπακέτα, 1 σάντουιτς σε τορτίγια.

Walnut Pie | Kαρυδόπιτα | 25.00€

Extra Large Platter (34 pieces) | 26.00€
4 sliced bread sandwiches, 1 baguette sandwich, 2
wraps | 4 κρύα σάντουιτς σε σλάις ψωμί, 1 σάντουιτς σε
γαλλική μπακέτα, 2 σάντουιτς σε τορτίγια.
Giant Platter (46 pieces) | 36.00€
4 sliced bread sandwiches, 2 baguette sandwiches, 3
wraps | 4 κρύα σάντουιτς σε σλάις ψωμί, 2 σάντουιτς σε
γαλλική μπακέτα, 3 σάντουιτς σε τορτίγια.

Sweet Platters (48 pieces)

Orange Pie| Πορτοκαλόπιτα | 25.00€

Salads | Σαλάτες

Greek Salad | 4.65€
Mix lettuce, cucumber, cherry tomatoes, green pepper,
feta cheese, oregano, olives, croutons, vinaigrette
dressing | Διάφορα μαρούλια, αγγουράκι, ντοματίνια,
πιπέρι πράσινο, φέττα, ρίγανη, ελιές, κρουτόνς, μεσογειακή
σάλτσα.

Grilled Veggie Salad | 6.00€
Mix lettuce, grilled vegetables, hummus, cherry
tomatoes, lettuce, balsamic dressing, oregano | Διάφορα
μαρούλια, ψητά λαχανικά, χούμους, ντοματίνια, μαρούλι,
σάλτσα βαλσάμικο, ρίγανη.

Ceasar Salad | 4.85€
Mix lettuce, chicken, parmesan, sweet corn, cherry
tomatoes, croutons, Ceasar dressing | Διάφορα
μαρούλια,κοτόπουλο, παρμεζάνα, καλαμπόκι, ντοματίνια,
κρουτόν, σάλτσα του Καίσαρα.

Salmon Salad | 6.00€
Mix lettuce, rocket, smoked salmon, avocado, red onion,
cottage cheese, mango, cherry tomatoes, vinaigrette
dressing | Διάφορα μαρούλια, καπνιστός σολομός,
αβοκάντο, κρεμμύδι, τυρί cottage, μάνγκο, ντοματίνια,
μεσογειακό ντρέσινγκ.

Seafood Salad | 6.00€
Mix lettuce, salmon, carrot, cherry tomatoes, avocado,
shrimps, thousand island dressing | Διάφορα μαρούλια,
σολομός, καρότο, ντοματίνια, αβοκάντο, γαρίδες, σάλτσα
thousand island.

Chicken Mango Salad | 6.00€
Mix lettuce, cucumber, chicken, red bell pepper, avocado,
mango, cashews nuts, vinaigrette dressing | Διάφορα
μαρούλια, αγγουράκι, κοτόπουλο, κόκκινο πιπέρι,
αβοκάντο, μάνγκο, κάσιους, μεσογειακή σάλτσα.

Classic Tuna Salad | 5.25€
Mix lettuce, tuna, hard - boiled egg, cucumber, red onion,
capers, croutons, vinaigrette dressing | Διάφορα
μαρούλια, τόνος, αβγό βραστό, αγγουράκι, κρεμμύδι,
κάπαρη, κρουτόν, μεσογειακή σάλτσα.

Manouri Salad | 5.20€
Mix lettuce, rocket leaves, carrot, manouri cheese,
raisins, walnuts, sun-dried tomatoes, cherry tomatoes,
balsamic dressing | Διάφορα μαρούλια, ρόκα, καρότο,
τυρί μανούρι, σταφιδάκια, καρύδια, λιαστές ντομάτες,
ντοματίνια, σάλτσα βαλσάμικο.

Fattoush Salad | 5.50€
Mix lettuce, cucumber, red onion, lebanese pita bread,
cherry tomatoes, fresh mint, parsley, lemon and
honey sauce | Διάφορα μαρούλια, αγγουράκι, κόκκινο
κρεμμύδι, λιβανέζικη πίτα, ντοματίνια, δύοσμος
φρέσκος, μαϊντανός, σως λεμόνι & μέλι.

Balsamic Salad | 5.50€
Mix lettuce, cherry tomatoes, red onion, olives, feta,
parsley, quinoa, balsamic sauce| Διάφορα μαρούλια,
ντοματίνια, κόκκινο κρεμμύδι, ελιές, φέτα, μαϊντανός,
κινόα, σώς βαλσάμικο.
Piece of bread | Ψωμάκι | 0.50€

Pasta Salads | Σαλάτες με Ζυμαρικά

Tuna Pasta | 5.50€
Mix lettuce, pasta, basil pesto, tuna, avocado, cherry
tomatoes, red onion | Διάφορα μαρούλια, μακαρόνια,
πέστο βασιλικού, τόνος, αβοκάντο, ντοματίνια, κόκκινο
κρεμμύδι.
Ceasar Pasta | 5.50€
Mix lettuce, pasta, sweet corn, chicken, parmesan, cherry
tomato, bacon, ceasar dressing | Διάφορα μαρούλια,
μακαρόνια, καλαμπόκι, κοτόπουλο, παρμεζάνα, ντοματίνια,
μπέικον, σάλτσα του Καίσαρα.
Roasted Vegetable Pasta | 5.50€
Pasta, roasted vegetables, cherry tomatoes, feta cheese,
balsamic dressing, oregano | Ζυμαρικά, ψητά λαχανικά,
ντοματίνια, φέτα, σάλτσα βαλσάμικο, ρίγανη.
Sweet Chicken Pasta | 5.50€
Mix lettuce, pasta, celery, red pepper, chicken, sweet
corn, honey-mustard sauce, pineapple | Διάφορα
μαρούλια, ζυμαρικά, σέλινο, πιπεριά κόκκινη, κοτόπουλο,
καλαμπόκι, μαρούλι, σώς μέλι-μουστάρδα, ανανάς.

Side Salads
Mini Roasted Veggie Salad | 3.00€
Mix lettuce, cherry tomatoes, roasted vegetables,
balsamic dressing | Διάφορα μαρούλια, ντοματίνια, ψητά
λαχανικά, σάλτσα βαλσάμικο.
Mini Greek Salad | 3.00€
Mix lettuce, cherry tomatoes, cucumber, feta cheese,
olives, oregano, olive oil - lemon dressing | Διάφορα
μαρούλια, ντοματίνια, αγγουράκι, φέττα, ελιές, ρίγανη,
λαδολέμονο.

Mini Ceasar Salad | 3.30€
Mix lettuce, chicken, sweet corn, cherry tomatoes,
parmesan, Ceasar dressing | Διάφορα μαρούλια, κοτόπουλο,
καλαμπόκι, ντοματίνια, παρμεζάνα, σάλτσα του Καίσαρα.

SALAD Make your own |
Φτιάξε τη δική σου σαλάτα
Salad Base | Βάση Σαλάτας | 2.00€
Lettuce | Μαρούλι
Lettuce - Rocket | Μαρούλι - ρόκα
Protein
Chicken Breast | Στήθος Κοτόπουλο | 1.60€
Turkey | Γαλοπούλα | 0.85€
Bacon | Μπέικον | 0.85€
Ham | Χαμ | 0.85€
Egg | Αυγο | 0,50€
Tuna | Τόνος | 2.00€
Smoked salmon | Καπνιστός σολομός | 2.00€
Cheese| Τυριά
Feta | Φέτα |1.00€
Fresh Mozzarella | Φρέσκα Μοτσαρέλλα | 1.50€
Parmezan | Παρμεζάνα | 1.20€
Manouri Cheese | Τυρί Μανούρι |1.50€
Dressing
Olive Oil-lemon Dressing, Caesar Dressing, Balsamic
Dressing, Vinaigrette | Λαδολέμονο, Σάλτσα Του
Καίσαρα, Σάλτσα Βαλσάμικο, Μεσογειακή Σάλτσα.
Vegetables | Λαχανικά | 0.50€
Additional ingredients | Επιπλέον υλικά | 0.80€

Yogurt Honey & Fruits |
Γιαούρτι Μέλι & Φρούτα
Plain strained yoghurt 0% with choices |
Γιαούρτι στραγγιστό 0% με επιλογές

Hot & Cold Drinks |
Ζεστά και κρύα ποτά
Mocha Hazelnut | 3.50€
Vanilla Cookies | 3.50€

Banana, strawberry, hazelnut & honey | Μπανάνα,
φράουλα, φουντούκι & μέλι | 3.00€

Choco Caramel | 3.50€

Muesli, apples & honey | Mούσλι, μήλο & μέλι | 3.00€

Caramel Crunch | 3.50€

Ηoney & walnuts | Μέλι & καρύδια| 3.00€

Hot Chocolate | 2.80€

Sour cherry | Bύσσινο| 3.00€

Tea | 2.50€

Extra ingredients | Επιπλέον υλικά | 0.50€

Fresh seasonal fruit salad |
Φρουτοσαλάτα
Regular | Κανονική| 3.00€
Large | Μεγάλη | 4.00€

Cold Drinks | Κρύα ποτά
Soft Drinks | Αναψυκτικά | 1.00 €

Fresh Juices | Φρέσκοι Χυμοί
| Small | Regular
Orange | Πορτοκάλι

2.60€

3.00€

Fresh Fruits | Φρέσκα Φρούτα

3.20€

3.50€

Carrot | Καρότο

3.20€

3.50€

Apple | Μήλο

3.20€

3.50€

Iced Tea | Κρύα Τσάι

Water 0,5 L | Νερό 0,5 Λτ.| 0.60 €

Earl Grey with lemon | 2.50€

Water 1 L | Νερό 1 Λτ. | 1.20 €

Pure Green | 2.50€

Sparkling water | Ανθρακούχο Νερό |1.40 €

Red Berries| 2.50€

Lemonade with ginger | Λεμονάδα με πιπερόριζα | 2.50€

Peach | 2.50€

Lemonade with Chios mastic| Λεμονάδα με μαστίχα Χίου | 2.50€

Smoothies

Coffee
| 2 shoots | 3 shoots

Acapulco | 4.00€
Peach, strawberry, banana | Ροδάκινο, φράουλα, μπανάνα.

Cappuccino

2.30€

2.60€

Cafe Latte

2.50€

2.80€

Freddo Cappuccino

2.30€

2.60€

Ginger, apple, spinach, carrot, lemon zest | Τζίντζερ, μήλο,
σπανάκι, καρότο, ξύσμα λεμονιού.

Freddo Espresso

2.00€

2.40€

Green machine | 4.00€

Filter Coffee

-

2.00€

Iced Latte

2.30€

2.80€

Americano

2.00€

2.40€

Iced Americano

2.00€

2.40€

Espresso Double

1.50€

1.60€

Orange pie | Πορτοκαλόπιτα | 2.60€

Nescafe| Στιγμιαίος

-

2.00€

Praline Cake | Κέικ Πραλίνα | 2.60€

Frappe

-

2.00€

Bahamas | 4.00€
Raspberry, apple, blueberry, mango | Βατόμουρο, μήλο,
βατόμουρο, μάνγκο

Veggie twist | 4.00€

Broccoli, spinach, celery, banana, pineapple | Μπρόκολο,
σπανάκι, σέλινο, μπανάνα, ανανάς.

Sweets | Γλυκά
Cookies | Μπισκότα | 2.00€
Blueberry Muffins | 2.30€
Chocolate pie | Σοκολατόπιτα | 2.60€

Chestnut Cake | Κέικ Κάστανο| 2.60€

Χωριάτικες Πίτες | Traditional Pies
Bougatsa cheece l Μπουγάτσα τυρί | 2.30€
Bougatsa cheece & spinach l Μπουγάτσα τυρί &
σπανάκι | 2.30€
Halloumi pie | Χαλλουμωτή | 2.30€
Olive pie | Ελιόπιτα | 2.30€
Butter croissant | Κρουασάν βουτύρου | 2.30€
Chocolate croissant | Κρουασάν σοκολάτας | 2.30€
Τυροκούλουρο | 2.30€

Επιπλέον Σιρόπι | Extra Syrup | 0.40€
Extra Shot | 0.40€

