Μεζές I Meze

Συνδυασµός από κρύα και ζεστά ορεκτικά
φαγητά σχάρας, φρούτα και γλυκά
(ελάχιστη παραγγελία 2 άτοµα)
A combination of cold and hot appetizers,
dishes from the grill, fruits and sweets
(minimum order 2 persons)

Κρύα Ορεκτικά I Cold Appetizers
Σαλάτα χωριάτικη (µικρή)
Village Salad (small)
Σαλάτα χωριάτικη (µεγάλη)
Village Salad (large)
Σαλάτα Καρατέλλο µε τηγανιτό χαλλούµι,
φύλλα πράσινης σαλάτας, φρέσκια ντοµάτα,
ρόδι και βινεκρέτ από χαρουπόµελο
Karatello Salad with fried halloumi, green
salad leaves, fresh tomato, pomegranate
in a carob syrup vinegraitte
Χωριάτικο γιαούρτι Village yoghurt
Ταχίνι Tahini
Ταραµοσαλάτα Taramosalata (cod roe dip)
Χούµους Chickpea dip (hummus)
Tζατζίκι Tzatziki
Ελιές τσακιστές µε κόλιαντρο και σκόρδο
Olives with garlic and coriander (tsakistes)
Κοκκινογούλια µε σάλτσα γιαουρτιού
Beetroot with yoghurt dip
Οκταπόδι ξυδάτο
Pickled octopus in herbs & vinegar
Τυροκαυτερή Spicy cheese dip
Μελιτζανοσαλάτα Aubergine dip
Φάβα µε χταπόδι ξυδάτο γαρνιρισµένο
µε κρεµµύδι
Yellow lentils (Fava) with octopus
in vinegar garnish with onions
Κρητικό ντάκος Cretan dacos
Σερβίρεται µε ντοµάτες, ελαιόλαδο
και φέτα
Traditional Crete’s croutons served with
tomatoes and feta cheese
Μαριναρισµένος γαύρος µε ελαιόλαδο
και σκόρδο
Marinated anchovies with olive oil
and garlic

Ζεστά Ορεκτικά I Hot Appetizers
Κολοκυθάκια και µανιτάρια µε τα αυγά
Stir-Fried zucchini and mushrooms mixed
with eggs
Κυπριακές Ραβιόλες µε τυρί
Traditional ravioli stuﬀed with cheese
Τυροκεφτέδες Cheese balls
Ποµυλοροτηγανιά
Scrambled eggs mixed with tomato puree
Χωριάτικο καπνιστό µπέικον στα κάρβουνα
Village smoked bacon on the charcoal
Μελιτζάνα µε φέτα και ντοµάτα,
σε σχήµα βεντάλιας
Eggplant in ventalia shape with tomato
and feta cheese

Φλεγόµενο τυρί σαγανάκι µε κονιάκ
Saganaki cheese ﬂambe with brandy
Μανιτάρια του φούρνου γεµιστά µε φέτα
και πιπεριές
Stuﬀed mushrooms with feta cheese and
bell peppers
Μανιτάρια σχάρας µε λαδολέµονο
Grilled mushrooms with olive oil and
lemon sauce
Φρέσκο βραστό χωριάτικο χαλούµι
Fresh village halloumi cheese boiled
in brine
Χαλούµι χωριάτικο σχάρας
Grilled village halloumi cheese
Ελιές στα κάρβουνα Charcoaled olives
Χωριάτικος παστουρµάς στη σχάρα
Village spicy beef sausage on the grill
Χωριάτικο λουκάνικο στη σχάρα
Grilled village sausage
Σαγανάκι λαχανικών µε φέτα
Vegetable saganaki with feta
Οκταπόδι σχάρας Octopus on the grill
Καλαµάρι τηγανητό Fried kalamari
Γεµιστές πιπεριές Φλωρίνης µε φέτα
Florini red peppers stuﬀed with
feta cheese
Γαριδάκια Σύµης τηγανιτά
Small prawns from Symi fried

Σπεσιαλιτέ I Specialties

Βοδινά µάγουλα σιγοψηµένα σε σάλτσα
κουµανδαρίας συνοδεύονται µε κριθαρότο
λαχανικών
Slow-Braised beef cheeks in commandaria
sauce, accompanied with vegetables
orzotto
Κουνέλι στιφάδο σερβίρεται µε πουργούρι
και λαχανικά
Rabbit with onions served with traditional
cracked wheat and vegetables
Μουσακάς, σερβίρεται µε
συνοδευτική σαλάτα
Traditional mousaka, served with
side salad
Μουσακάς µε χόρτα, σερβίρεται µε
συνοδευτική σαλάτα
Vegetarian mousaka, served with
side salad
Μικρό κοτόπουλο ολόκληρο σε στρώµα από
κριθαράκι µανιταριών και σάλτσα φρέσκου
κόλιανδρου
Whole mini chicken on a bed of mushroom
orzo and fresh coriander sauce (450γρ./gr.)
Αρνί κλέφτικο, σερβίρεται µε χόρτα εποχής
και πουργούρι
Lamb kleﬅiko, served with vegetables &
traditional cracked wheat
Ορτύκια µε µέλι και µουστάρδα,
σερβίρονται µε πουργούρι και λαχανικά
Quails with honey & mustard, served with
cracked wheat & vegetables

Παστίτσιο σερβίρεται µε συνοδευτική
σαλάτα. (Ένα απολαυστικό συνονθύλευµα
γεύσεων από χοντρό χωριάτικο µακαρόνι
µε πλούσια σάλτσα από κιµά, ντοµάτα,
χαλούµι και δυόσµο καλυµµένα µε µια
κρεµώδης σάλτσα µπεσιαµελ)
Pasticcio served with side salad. (A
delicious blend of thick long pasta with
rich meat and tomato sauce grated
halloumi and fresh mint covered with rich
creamy béchamel sauce)

Από τη Σχάρα I From the Grill
Χοιρινή µπριζόλα διπλής κοπής
Double cut Pork chop (750γρ./gr.)
Κοτόπουλο σουβλάκι
Chicken souvlaki (kebab)
Χοιρινό σουβλάκι Pork souvlaki (kebab)
Σιεφταλιές χοιρινές Pork sheﬅalia
Στήθος κοτόπουλο µαριναρισµένο µε
σκόρδο & κόλιαντρο
Chicken breast marinated with
garlic & coriander
Συνδυασµός σχάρας (για 2 άτοµα)
Combo grill (mixed grill) (for 2 persons)
Χοιρινό κρασάτο
Pork marinated in red wine
Παϊδάκια αρνίσια Κυπριακής παραγωγής
Cypriot lamb chops
Χοιρινό κοντοσούβλι Pork kontosouvli
Όλα τα πιο πάνω σερβίρονται µε πατάτες
& τζατζίκι
All the above are served with potatoes
& tzatziki

Ψαρικά I Fish

Μεγάλες γαρίδες σχάρας
Grilled jumbo prawns (100γρ./grms)
Λαυράκι σχάρας
Grilled seabass (100γρ./grms)
Τσιπούρα σχάρας
Grilled seabream (100γρ./grms)
Καλαµάρι σχάρας
Grilled squid (100γρ./grms)
Ψάρι της ηµέρας
Fish of the day

Συνοδευτικά I Extras

Συνοδευτική σαλάτα
Side salad
Πατάτες Καρατέλλο
Karatello potatoes

You are kindly requested to inform of any allergies
Παρακαλούµε όπως ενηµερώσετε για τυχόν αλλεργίες
Prices include all taxes | Οι τιµές συµπεριλαµβάνουν όλους τους φόρους

