
Appetizers / Ορεκτικά 
 

 
Tiger Prawn* / Γαρίδα Tiger €12.00 

Μεγάλη γαρίδα tiger, σωταρισμένη με πορτοκάλι. Σερβίρεται με φύλλα ρόκας και σως γιαουρτιού. 
королевская креветка с ароматом цитруса 

подается с листьями рукколы и соусом из домашнего йогурта 
 

Smoked Salmon / Καπνιστός σολομός €10.00 
Καρδιά καπνιστού σολομού εξαίρετης ποιότητας. Σερβίρεται με βιολογικά πράσινα φύλλα. 

Γαρνίρεται με sour cream, μάνγκο και αγγούρι. 
копченый лосось с зеленью, сметанным сыром 

 и огуречно-манговый релиш 
 

Prosciutto di St. Daniele / Προσούτο St. Daniele  €10.00 
Προσούτο με μαριναρισμένα σύκα, λαχταριστά πράσινα φύλλα και παρμεζάνα, γαρνιρισμένο με 

σταγόνες από ξύδι βαλσάμικο. 
Прошутто подается с маринованным инжиром, зеленью и сыром Пармезан украшенные 

бальзамическим кремом 
 

Cyprus flavours / Κυπριακές γεύσεις  €10.00 
Χαλλούμι στη σχάρα με λαχανικά, σερβιρισμένα με καραμελωμένη ντομάτα και λάδι δυόσμου 

Традиционный сыр Халлуми на гриле с овощами  
и томатным джемом с мятным маслом 

 
Aromatic Scallops*   / Αρωματισμένα Χτένια  €12.00 

Σωταρισμένα χτένια καπνιστά, σπαράγγια και φέτα σαγανάκι, γαρνιρισμένα με βινεγκρέτ από 
βατόμουρο 

Слегка обжаренные копченые гребешки, спаржа  и сыр Фета - саганаки приготовленный 
 по традиционному греческому рецепту с малиновым соусом 

 
Tart with Calamari*  / Τάρτα με καλαμάρι   €12.00 

Ιταλικό ψωμί ciabatta καλυμμένο με μαριναρισμένες ντομάτες, καλαμαράκι στη σχάρα και πάστα 
ελιάς 

Чиабатта хлеб запеченный   с томатным соусом маленькими кальмарами 
 и оливковой Тапенадой 

 
Wonton Goat cheese   / Wonton γεμιστά με κατσικίσιο τυρί       €10.00 

Μυρωδάτο κατσικίσιο τυρί πασπαλισμένο με χοντρό πιπέρι, τυλιγμένο σε τραγανιστό φύλλο. 
Σερβίρεται με σως από φρούτα του δάσους 

Ароматизированный козий сыр, завернутый в слоеное тесто 
 и обжаренный  до хрустящей корочки   

 
 
 
 
 
 



Soups / Σούπες 
 

Veloute Trahanas  / Τραχανάς  €8.00 
Παραδοσιακή σούπα από σιτάρι και γιαούρτι, σερβιρισμένη με μπουκιές τηγανητού κοτόπουλου, 

χαλλούμι και πέστο δυόσμου 
 традиционный пшеничный суп с кислым йогуртом, куриными фрикадельками, сыром 

Халлуми и мятным Песто 
 

Roasted tomato soup  / Ψητή ντοματόσουπα   €7.00 
Γαρνιρισμένη με καβουρντισμένα κουκουνάρια, παρμεζάνα και λάδι δυόσμου 

Томатный суп  с кедровыми орешками, сыром Пармезан и  мятным маслом 
 

Clear seafood broth/ / Σούπα με θαλασσινά   €10.00 
Με λαχανικά κομμένα σε κυβάκια, μεγάλες γαρίδες* και χτένια* αρωματισμένα με λάδι τρούφας 

овощи, нарезанные кубиками с королевской креветкой и гребешками с ароматным 
Трюфельным  маслом  

 
 

Salads  / Σαλάτες 
 

Italian salad / Italienischer Salat  / Ιταλική σαλάτα €12.00 
Σαλάτα με baby ρόκα και πάστα ελιάς, κουκουνάρια, ντοματίνια και παρμεζάνα, γαρνιρισμένα με 

ντρέσινγκ από παρθένο ελαιόλαδο και λευκό βαλσάμικο ξύδι 
Руккола с оливковой Тапенадой, кедровыми орешками, помидорами-черри и сыром 

Пармезан заправленные оливковым и бальзамическим уксусом 
 

Treccia di Mozzarella   €14.00 
Φρέσκια μοτσαρέλλα, μαριναρισμένα λαχανικά και ημίλιαστες ντομάτες, γαρνιρισμένα με λάδι 

βασιλικού 
Моцарелла, маринованные овощи, вяленые помидоры и масло базилика 

 
Green Salad  / Πράσινη σαλάτα  €10.00 

Λαχταριστή πράσινη σαλάτα με ρόδι και πίτα Κατζούν, γαρνιρισμένη  
με βινεγκρέτ από μάραθο 

Зеленый салат с гранатом, лаваш с мексиканской приправой Кажун с винегретной 
заправкой 

 
Greek Salad  /  Ελληνική σαλάτα   €12.00 

Σαλάτα με ντομάτα, αγγούρι και πιπεριά, φέτα και ελιές Καλαμών,  
γαρνιρισμένη με βινεγκρέτ ρίγανης 

Помидорки-черри, огурец, сладкий перец, сыр Фета, 
 маслины Каламата в винегрете с орегано 

 
 
 
 
 
 
 



 
Pasta  and risotto / Ζυμαρικά και ριζότο 

 
Seafood Risotto /  Ριζότο με θαλασσινά   €25.00 

Με ψητές μεγάλες γαρίδες*, φαγγρί, χτένια* και φρέσκα μυρωδικά. Γαρνίρεται με λάδι τρούφας 
ризотто из морепродуктов с королевской креветкой, гребешками и ароматной зеленью с 

трюфельным маслом 
 

Salmon Linguine / Λινγκουίνι με σολομό   €22.00 
Λιγκουίνι αλ ντέντε με ρόκα και λιαστές ντομάτες σε σως τυριού-κρέμα με γεύση μουστάρδας, 

σερβιρισμένα με ψητό σολομό 
лингвини *Аль Денте*  с  рукколой и вялеными помидорами 

 в горчичном - сырном крем-соусе, подается с запеченным лососем 
 

Rigatoni al pesto / Ριγκατόνι με πέστο     €18.00 
Φρέσκα ριγκατόνι με μπρόκολο, ντοματίνια και μανιτάρια σε σως πέστο 
свежеприготовленные  ригатони с брокколи, помидорами-черри 

 и грибами в соусе *песто* 
 

Giant Tortellini  / Τορτελίνια Γίγαντες   €20.00 
Τορτελίνια με σπανάκι και ρικότα σε σως βουτύρου με κρασί, γαρνιρισμένα με φασκόμηλο και 

παρμεζάνα 
Тортеллини с начинкой из  шпината и сыра рикотта 

 в масляном  соусе с белым вином, шалфеем и сыром Пармезан 
 

Spaghetti al’ dente /  Σπαγγέτι αλ ντέντε  €20.00 
Φρέσκια σπαγγέτι αλ ντέντε με προσούτο, φρέσκο κρεμμύδι και μανιτάρια σε κρεμώδη σάλτσα 

ντομάτας 
Свежеприготовленные спагетти *Аль Денте* с Прошутто, зеленым луком и  

 грибами в сливочно-томатном соусе 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fish and Seafood  / Ψάρια και Θαλασσινά 
 

Mediterranean Sea bream  / Φαγγρί Μεσογείου     €25.00 
Φιλέτο φαγγρί στο τηγάνι με χούμους, σπανάκι και μάραθο, γαρνιρισμένο με λάδι βασιλικού 

  филе средиземноморского леща с хумусом, фенхелем и маслом базилика 
 

Wild Red Mullet / Μπαρμπούνι    €25.00 
Μπαρμπούνι στο τηγάνι, σερβιρισμένο σε στρώμα από χαβιάρι μελιτζάνας. Συνοδεύεται με πατάτες 

και σως vierge 
  Филе барабульки с баклажанной икрой подается с картофельными крокетами в 

миндальной панировке и соусом Vierge 
 

Linguini with Lobster* / Λιγκουίνι με αστακό   €45.00 
Λιγκουίνι αλ ντέντε με ουρά αστακού σε σως της επιλογής σας  

{σως από φρέσκια ντομάτα ή ελαφριά κρεμώδη σως μουστάρδας} 
Лингвини *Аль Денте* с хвостом лобстера в соусе на ваш выбор 

(томатный  или  горчично-сливочный)   
 

Herbed Salmon*  / Σολομός με μυρωδικά €25.00 
Ψητό φιλέτο σολομού με φρέσκια μυρωδικά και σωταρισμένα χτένια με σπανάκι και σως από 

κάπαρη και βούτυρο  
Запеченное филе лосося с ароматными травами, гребешки со шпинатом и сливочный  

соус с каперсами   
 

 
King Prawns* Galliano  / Μεγάλες γαρίδες Galliano €25.00 

Μεγάλες γαρίδες σωτέ, σβησμένες με λικέρ Galliano, σερβιρισμένες με ντομάτες, μάραθο και 
τριμμένη φέτα 

Обжаренные королевские креветки, фламбированые в Галльяно подаются с сыром Фета 
и укропом 

 
Halibut* with Citrus / Φιλέτο ιππόγλωσσου με εσπεριδοειδή   €25.00 

Φιλέτο ιππόγλωσσου σωταρισμένο στο τηγάνι, μαριναρισμένο με εσπεριδοειδή. Σερβίρεται με 
πατάτες σωτέ, αρωματισμένες με μυρωδικά, μάνγκο, αβοκάντο και λάιμ 

обжаренный палтус в цитрусовом маринаде, картофель с ароматной приправой 
подаются с манго, авокадо и  лимонный релиш  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



Meat and Poultry  /  Κρέατα και πουλερικά 
  

Pork with ouzo and feta cheese  /  Χοιρινό με ούζο και φέτα  €25.00 
Σωτέ φιλέτο χοιρινό, σβησμένο με ούζο. Σερβίρεται με φέτα σαγανάκι, πατάτες και τσάτνεϊ 

ντομάτας 
Обжаренное филе свинины, фламбированое в Узо подается с сыром Фета-саганаки  

приготовленный по традиционному греческому рецепту и картофельными крокетами в 
миндальной  панировке с томатным соусом чатни 

 
Chicken with Cyprus flavours  / Κοτόπουλο με κυπριακές γεύσεις   €25.00 

Κοτόπουλο ελευθέρας βοσκής, ψημένο στη σχάρα με χαλλούμι. Σερβίρεται με σως από γλυκό 
κόκκινο κρασί και θυμάρι 

Курица гриль с Халлуми-сыром, подается со сладким соусом из красного вина с  тмином 
 

Rack of Lamb*  / Καρέ αρνιού   €25.00 
Σιγοψημένο καρέ αρνιού με δενδρολίβανο, σερβιρισμένο με λαχανικά, ζεστό ντρέσινγκ από λιαστές 

ντομάτες και μυρωδάτες πατάτες 
Каре ягненка тушеное с розмарином подается с ароматным картофелем, вялеными 

помидорами и овощами 
 

Juicy Duck*  / Ζουμερό φιλέτο πάπιας   €25.00 
Φιλέτο πάπιας, ψημένο στο τηγάνι, γαρνιρισμένο με σως από πορτοκάλι και χουρμά. Συνοδεύεται 

από ρύζι μπασμάτι με αποξηραμένα βερίκοκα, φουντούκια και κουκουνάρια 
Обжаренная утиная грудка с апельсином и финиковым соусом, басмати рис с курагой, 

фундук и кедровые орешки 
 

Grilled Fillet*Napoleon  / Ναπολεόν φιλέτου στη σχάρα   €25.00 
Μινιόν από μοσχαρίσιο φιλέτο με αρωματικές πατάτες, τεμπάλ λαχανικών και σως από κόκκινο 

κρασί 
филе-миньон с ароматным картофелем, овощами и с соусом из красного вина 

 
Beef*  fillet  with scallops*  / Βοδινό φιλέτο με χτένια    €30.00 

Βοδινό μπον φιλέ με χτένια σωταρισμένα, σερβιρισμένα σε στρώμα από σπαράγγια. Γαρνίρεται με 
σως μπεαρνέζ και θυμάρι. 

говяжья вырезка и гребешки со спаржей подаются с Беарнским соусом и тимьян соусом 
 

Aromatic Beef* fillet  / Αρωματικό Βοδινό Φιλέτο  €25.00 
Σιγοψημένο βοδινό φιλέτο, μαγειρεμένο με κύμινο και γλυκιά πιπεριά, συνοδευόμενο από πατάτες 

ογκρατέν και σως τρούφας 
 

ростбиф воздушной жарки с тмином и сладким перцем, картофельный гротен и 
трюфельный соус 

 
 
 
 
 
 
 
 



Desserts  / Επιδόρπια 
 

Crepes Suzette for two  / Κρέπες Suzette για δύο € 20.00 
Κλασικές γαλλικές κρέπες με σως πορτοκαλιού, σβησμένες με λικέρ Φιλφάρ. Σερβίρονται με 

παγωτό γιαούρτι και φρούτα του δάσους  
Французские блинчики Сюзетт с апельсиновым соусом, фламбированные в апельсиновом 

ликере подаются с йогуртом и мороженым со вкусом лесных ягод 
 
 

Chocolate Fondue  for two  / Φοντύ Σοκολάτας για δύο  € 20.00 
Φρέσκα εποχιακά φρούτα βουτηγμένα σε σως σοκολάτας με γεύση ρούμι 

Шоколадное фондю для двоих, сезонные фрукты с ромом и шоколадом 
 

Fruits flambé  / Φρούτα φλαμπέ    € 10.00 
Μαλακά φρούτα φλαμπέ σε ρούμι, με σιρόπι με γεύση πορτοκαλιού και λεμονιού. Σερβίρονται με 

παγωτό βανίλια 
Фламбированные фрукты с цитрусовым сиропом и ванильным мороженым 

 
Baked Alaska  / Κέικ Αλάσκα    € 10.00 

Σπιτικό κέικ με παγωτό βανίλια και κεράσι, σβησμένo με λικέρ πορτοκαλιού 
Торт-мороженое Аляска с домашним мороженым и апельсиновым ликером 

 
Home-made ice cream / Σπιτικό Παγωτό  €10.00 

Σοκολάτα, βανίλια, φράουλα, τσιζκέικ και γιαούρτι με φρούτα του δάσους 
Домашние мороженое на ваш выбор: шоколадное, ванильное, чиз кейк, йогурт и лесные 

ягоды 
 

Mediterranean cheeses  / Τυριά από τη Μεσόγειο   €10.00 
Ποικιλία από μαλακά τυριά, μπλε τυριά και τυριά με μυρωδικά 

Средиземноморские сыры - ассорти 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τιμή για πελάτες με ημιδιατροφή €10.00 
*      Frozen goods / Gefrorenes/ Κατεψυγμένα / замороженные продукты 

Όλες οι τιμές είναι σε EYPΩ και συμπεριλαμβάνουν δικαίωμα υπηρεσίας και όλους τους φόρους. 
 

 
 



Flambe  
 
 
 

King Prawns*   / Μεγάλες Γαρίδες   €30.00 
Σωτέ σε παρθένο ελαιόλαδο με λαχανικά. Σβήνονται με ούζο και μαγειρεύονται με φρέσκια κρέμα 

και άνιθο 
Королевские креветки обжаренные в  оливковым масле с овощами, фламбированные с узо 

и свежими сливками и укропом 
 
 

Symphony of  Seafood*  / Συμφωνία Θαλασσινών €30.00 
Φιλέτο σολομού και μεγάλες γαρίδες, σβησμένα με μπράντι. Σερβίρονται σε σως αστακού. 

Лосось и королевская креветка, фламбированные с бренди и  омаровым соусом 
 
 

Lobster* Thermidor  / Αστακός Thermidor  €50.00 
Τηγανισμένη ουρά αστακού. Σερβίρεται με κρεμώδη σως μουστάρδας και κρασιού 

Жареный хвост лобстера в винно-сливочно-горчичном соусе 
 
 

Chateaubriand*  for  two / Σατωμπριάν για δύο €70.00 
Βοδινό μπον φιλέ ψημένο στη σχάρα, σερβιρισμένο με σως μπεαρνέζ. Συνοδεύεται από μπουκέτο 

λαχανικών και ψητή πατάτα. 
Говяжья вырезка на гриле с беарнским соусом, овощами и картофелем в мундире 

 
 

Juicy Steaks* / Ζουμερά φιλέτα €30.00 
Βοδινό φιλέτο σωτέ με μανιτάρια, σβησμένο με ουίσκι. Σερβίρεται με φρέσκια κρέμα ή με σως της 

επιλογής σας (σως με πιπέρι ή μουστάρδα) 
Говяжья вырезка, обжаренная с грибами, фламбированная в виски и свежих сливках с 

соусом на ваш выбор (перечный  или горчичный) 
 
 

Lamb Fillets* / Αρνίσια φιλέτα €30.00 
Αρνίσιο μπον φιλέ με μανιτάρια και λιαστές ντομάτες, σβησμένο με μπράντι. Σερβίρεται με σως 

από κρέμα Μαρσάλα 
Вырезка ягненка с грибами и вялеными помидорами, фламбированная с бренди и Марсала 

соусом 


