CLASSIC COFFEES | ΚΛΑΣΣΙΚΟΙ ΚΑΦΕΔΕΣ

ESPRESSO PASSION

> ask for variety of flavours | ζητήστε την ποικιλία γεύσεων

Espresso | Εσπρέσσο
Espresso Doppio | Διπλό Εσπρέσσο
Blue Mountain Espresso freshly ground | Φρεσκοαλεσμένος
Εσπρέσσο “Blue Mountain”
Blue Mountain Espresso Doppio | Διπλό Εσπρέσσο “Blue Mountain”
Cappuccino | Καπουτσίνο
Cappuccino Doppio | Διπλό Καπουτσίνο
Espresso Con Panna

Instant Coffee | Στιγμιαίος Καφές

Espresso Latte

Cyprus Coffee | Κυπριακός Καφές
Double Cyprus Coffee | Διπλός Κυπριακός Καφές
Filter Coffee | Καφές Φίλτρου
Decaffeinated Filter Coffee | Καφές Φίλτρου Χωρίς Καφεΐνη		
Flavoured Filter Coffee | Καφές Φίλτρου με γεύσεις

Decaffeinated Instant Coffee | Στιγμιαίος Καφές Χωρίς Καφεΐνη
Flavoured Tea | Τσάι με γεύσεις
> ask for variety of flavours | ζητήστε την ποικιλία γεύσεων

Hot Chocolate | Ζεστή Σοκολάτα

> espresso with fresh cream | εσπρέσσο με σαντιγύ
> espresso and hot milk | εσπρέσσο και ζεστό γάλα

Macchiato

> espresso and frothy milk | εσπρέσσο και αφρόγαλα

Toffee Cookie Latte

> espresso, chocolate cookie syrup, milk and toffee nut syrup
> εσπρέσσο, σιρόπι σε γεύση μπισκότου σοκολάτας, γάλα και σιρόπι καραμέλας

Espresso Caramel

Hot Chocolate with Fresh Cream | Ζεστή Σοκολάτα με Κρέμα Γάλακτος

> espresso, caramel sauce and fresh cream
> εσπρέσσο, σος καραμέλα και κρέμα γάλακτος

Hot Chocolate with Marshmallow | Ζεστή Σοκολάτα με Μαρσμέλοου

Espresso Coretto

Hot Chocolate with Brownies | Ζεστή Σοκολάτα με Μπράουνις
Hot Chocolate with flavours | Ζεστή Σοκολάτα με γεύσεις
> ask for variety of flavours | ζητήστε την ποικιλία γεύσεων

> espresso, sambuca | εσπρέσσο, ζαμπούκα

Moccaccino

> espresso, hot chocolate, milk and fresh cream
> εσπρέσσο, ζεστή σοκολάτα, γάλα και κρέμα γάλακτος

Amore

> espresso, amaretto and fresh cream
> εσπρέσσο, αμαρέτο και κρέμα γάλακτος
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COFFEE SPECIALTIES | ΕΚΛΕΚΤΟΙ ΚΑΦΕΔΕΣ

COLD COFFEES | ΚΡΥΟΙ ΚΑΦΕΔΕΣ

Floater

Frappe | Φραπέ

> filter coffee and fresh cream
> καφές φίλτρου και κρέμα γάλακτος

Frappe Decaffeinated | Φραπέ Χωρίς Καφεΐνη

Irish

Baileys Frappe | Φραπέ με Baileys

> filter coffee, Irish whisky and fresh cream
> καφές φίλτρου, Ιρλανδικό ουίσκι και κρέμα γάλακτος

> frappe and vanilla ice cream | φραπέ και παγωτό βανίλια

Calypso

Freddo Espresso | Κρύο Εσπρέσσο

> filter coffee, “Tia Maria” coffee liqueur and fresh cream
> καφές φίλτρου, λικέρ από γεύση καφέ “Tia Maria” και κρέμα γάλακτος

Royal

Frappe Floater | Φραπέ Floater

Freddo Cappuccino | Κρύο Καπουτσίνο
Freddo Cappuccino Caramel

> filter coffee, brandy and fresh cream
> καφές φίλτρου, μπράντυ και κρέμα γάλακτος

> iced cappuccino and caramel syrup
> κρύο καπουτσίνο και σιρόπι καραμέλας

Jamaican

Mochachino Freddo

> filter coffee, rum and fresh cream
> καφές φίλτρου, ρούμι και κρέμα γάλακτος

> espresso, chocolate ice cream, mocha ice cream, milk and fresh cream
> εσπρέσσο, σιρόπι σοκολάτας, παγωτό μόκα, γάλα και κρέμα γάλακτος

Mexican

Café Smoothie

> filter coffee, tequila and fresh cream
> καφές φίλτρου, τεκίλα και κρέμα γάλακτος

> instant coffee, fresh banana, vanilla and yoghurt ice cream
> στιγμιαίος καφές, φρέσκα μπανάνα, παγωτό βανίλια και παγωτό γιαούρτι

Ottavio

Espresso Smoothie

> filter coffee, amaretto and fresh cream
> καφές φίλτρου, αμαρέτο και κρέμα γάλακτος

> espresso, vanilla ice cream and milk
> εσπρέσσο, παγωτό βανίλια και γάλα

Café France

Cappuccino Milkshake

> filter coffee, vanilla syrup and fresh cream
> καφές φίλτρου, σιρόπι βανίλιας και κρέμα γάλακτος

> espresso coffee, chocolate ice cream and milk cream
> εσπρέσσο, παγωτό σοκολάτας και κρέμα γάλακτος

Stretto Milky Iced Espresso
> iced espresso and milk | κρύο εσπρέσσο και γάλα
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STRETTO SMOOTHIES
Frappuccino
> instant coffee, mocha and chocolate ice cream, milk and fresh cream
> στιγμιαίος καφές, παγωτό μόκας, παγωτό σοκολάτας, γάλα και κρέμα γάλακτος

Strettochino
> instant coffee, cinnamon syrup, vanilla ice cream and milk
(optional fresh cream on top)

> στιγμιαίος καφές, σιρόπι κανέλας, παγωτό βανίλια και γάλα
(προαιρετικά κρέμα γάλακτος)

Toffichino
> instant coffee, hazelnut and caramel syrup, chocolate and vanilla ice cream and milk
(optional fresh cream on top)

> στιγμιαίος καφές, σιρόπι φουντουκιού, σιρόπι καραμέλας, παγωτό σοκολάτας,
παγωτό βανίλιας και γάλα
(προαιρετικά κρέμα γάλακτος)

Lava
> fresh pineapple, coconut and strawberry puree, cherry ice-cream and pineapple juice
> φρέσκος ανανάς, πουρέ καρύδας και φράουλας, παγωτό κεράσι και χυμός ανανά

African Queen
> fresh banana, coconut puree and pineapple juice
> φρέσκια μπανάνα, πουρέ καρύδας και χυμός ανανά

Mango Madness
> mango ice-cream, mango puree, fresh lime juice and pineapple juice
> παγωτό μάνγκο, πουρέ μάνγκο, φρέσκος χυμός λάιμ και χυμός ανανά

Long Distance Runner
> fresh pineapple, passion fruit puree, fresh lime juice, pineapple and orange juice
> φρέσκος ανανάς, πουρέ γρανατέλας, φρέσκος χυμός λάιμ,
χυμός ανανά και χυμός πορτοκαλιού

Lacta Chillino

Stretto Frosties

> Cold Smoothie with Lacta Chocolate | Παγωμένο Ρόφημα με Σοκολάτα Lacta

> latte frappe and milk
variety of flavours: caramel - coconut - roasted hazelnut - chocolate - vanilla
> φραπέ λάτε και γάλα
ποικιλία γεύσεων: καραμέλα - καρύδα - καβουρδισμένο φουντούκι - σοκολάτα - βανίλια

Oreo Chillino
> Cold Smoothie with crushed Oreo biscuits
> Παγωμένο Ρόφημα με θρυμματισμένα κομμάτια μπισκότου Oreo

Jacobs Chillino
> Smoothie with Jacobs frozen cappuccino | Ρόφημα με παγωμένο cappuccino Jacobs

* MILK OPTIONS: FULL FAT, LOW FAT, DELACT AND SOYA MILK
* ALL ESPRESSO COFFEES ARE ALSO AVAILABLE DECAF
* ALL HOT AND COLD BEVERAGES ARE AVAILABLE FOR TAKE AWAY

STRETTO YOGHURT SMOOTHIES

* ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ: ΠΛΗΡΕΣ, ΧΑΜΗΛΑ ΛΙΠΑΡΑ, ΧΑΜΗΛΗ ΛΑΚΤΟΖΗ ΚΑΙ ΣΟΓΙΑ
* ΟΛΟΙ ΟΙ ΚΑΦΕΔΕΣ ΕΣΠΡΕΣΣΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΚΑΦΕΪΝΗ
* ΟΛΑ ΤΑ ΡΟΦΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΓΙΑ TAKE AWAY

MILKSHAKES
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> mango, strawberry and mixed berries
> μάνγκο, φράουλα και ανάμεικτα μούρα

> vanilla, banana, mocca, strawberry, chocolate, raspberry and caramel
> βανίλια, μπανάνα, μόκκα, φράουλα, σοκολάτα, βατόμουρο και καραμέλλα

DRINKS | ΠΟΤΑ

APERITIFS, SPIRITS AND DIGESTIVES | ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ

Soft Drinks | Αναψυκτικά (225ml)

Local Wine | Κυπριακό Κρασί

Mineral Water | Μεταλλικό Νερό (50cl)

> red, white, rosé, by the glass (18cl)
> κόκκινο, άσπρο, ροζέ, με το ποτήρι (18cl)

Mineral Water | Μεταλλικό Νερό (1lt)
Sparkling Water | Αεριούχο Νερό (33cl)
Iced Tea | Παγωμένο Τσάι
> ask for variety of flavours | ζητήστε την ποικιλία γεύσεων

Fresh Juices | Φρέσκοι Χυμοί (25cl)
> ask for variety of flavours | ζητήστε την ποικιλία γεύσεων

Energy Drink | Ισοτονικά Ποτά

BEERS | ΜΠΥΡΕΣ

Imported Wine | Εισαγόμενο Κρασί
> red, white, rosé, by the glass (18cl)
> κόκκινο, άσπρο, ροζέ, με το ποτήρι (18cl)

Ouzo | Ούζο (4cl)
Zivania | Ζιβανία (4cl)
Pernod (4cl)
Sambuca (4cl)
> white or black | άσπρη ή μαύρη

Xuxu (4cl)
> vodka and strawberry | βότκα και φράουλα

Commandaria (9cl)
Local Beer | Μπύρα Κυπριακή (33cl)

Filfar (4cl)

Imported Beer | Μπύρα Εισαγόμενη (33cl)

Baileys (4cl)

Stella Artois

Tia Maria (4cl)

Draught | Βαρελίσια (25cl)

Kahlua (4cl)

Draught | Βαρελίσια (50cl)

Cointreau (4cl)

Krombacher

Ordinary Cognac (4cl)

Draught | Βαρελίσια (20cl)

> Courvoisier VSOP, Remy Martin, Martell VS, Hennessy VS

Draught | Βαρελίσια (40cl)

Premium Cognac (4cl)
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> Hennessy XO, Martell XO, Remy Martin XO

Amaretto (4cl)

Ordinary Whisky (4cl)

Martini (4cl)

> Johnny Walker, J&B, Famous Grouse

> dry, bianco, rosso

Premium Whisky (4cl)

Campari (4cl)

> Jack Daniels, Black Label, Chivas

Pimms (4cl)
Archers Peach (4cl)
> schnapps

Southern Comfort (4cl)
Grand Marnier (4cl)
Rum (4cl)
> Bacardi, Captain Morgan, Havana club

Deluxe Whisky (4cl)
> Macallan 12yrs
> Glenmorangie 12yrs
> Glennfidich 15 yrs
> Glennfidich 18yrs
> Glennfidich 21yrs
> Blue Label
> Chivas 21yrs

Drambuie (4cl)
Local Brandy | Τοπικό Μπράντυ (4cl)

Mixers | Συνοδευτικά

> Anglias
> KEO VSOP
> Five Kings

Digestives

Gin (4cl)

Fernet branca

> Bombay Sapphire, Gordon’s

Vodka (4cl)

Ramazzoti
Jaegermeister

> Absolute, Smirnoff, Ursus

Underperg

Premium Vodka (4cl)

Mastiha

> Grey Goose

Limoncello
Grappa
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COCKTAILS | ΚΟΚΤΕΙΛΣ

NON ALCHOHOLIC COCKTAILS
ΜΗ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΚΟΚΤΕΙΛΣ

Brandy Sour
> Brandy, lemon and lime squash, soda and angostura
> Μπράντυ, λεμόνι και λάιμ σκουός, σόδα και ανγκοστούρα

Dry Martini (cocktail)
> Gin, dry martini, olive and lemon zest | Τζιν, μαρτίνι, ελιά και ξύσμα λεμονιού

Margaritas
> Variety of flavours: lemon, strawberry, mango, raspberry, peach,
double pleasure, mojito, fresh fruit and tropical banana
> Ποικιλία γεύσεων: λεμόνι, φράουλα, μάνγκο, βατόμουρο, ροδάκινο,
διπλή απόλαυση, mojito, φρέσκα φρούτα και μπανάνα

Bloody Mary
> Vodka, tomato juice, Worcester sauce, Tabasco, salt and pepper
> Βότκα, χυμός ντομάτας, σος Worcester, Tabasco, αλάτι και πιπέρι

Alcoholic Fruit Punch
> Vodka, mixed fruit juice and grenadine
> Βότκα, χυμός ανάμεικτος από διάφορα φρούτα, γρεναδίνη

Mojito
> Variety of flavours: original (mint), mango, strawberry and pomegranate
> Ποικιλία γεύσεων: παραδοσιακό (δυόσμο), μάνγκο, φράουλα και ρόδι

Sunset Island
> Pineapple juice, apple juice, sprite, grenadine syrup
> Χυμός ανανά, χυμός μήλου, αναψυκτικό γρεναδίνη

Virgin Sea Breeze
> Cranberry juice, grapefruit juice, lime juice, peach purée
> Χυμός μούρων, χυμός γκρέιπφρουτ, χυμός λάιμ και πουρέ από ροδάκινο

Rose De Mai
> Pineapple juice, raspberry syrup, fresh cream
> Χυμός ανανά, σιρόπι μούρων, κρέμα γάλακτος

Summer Tea
> Raspberry syrup, apple juice, peach ice tea
> Σιρόπι μούρων, χυμός μήλου και παγωμένο τσάι ροδάκινο

Virgin Mojito
> Fresh lime, fresh mint, soda and mojito syrup
> Φρέσκο λάιμ, φρέσκος δυόσμος, σόδα, και σιρόπι mojito
ask for variety of flavours | ζητήστε την ποικιλία γεύσεων

Frozen Daiquiri
> Rum, fruit purée, fresh lime juice and fresh fruits
variety of flavours: banana or strawberry or mango
> Ρούμι, πουρέ φρούτων, φρέσκο λάιμ και φρέσκα φρούτα
ποικιλία γεύσεων: μπανάνα ή φράουλα ή μάνγκο

Cosmopolitan
> Vodka, Cointreau, cranberry juice and lime juice
> Βότκα, Cointreau, χυμός μούρων και λάιμ
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