
€ 6.95     € 11.95Buffet Salad Bar
Create your own Fresh salad from our Salad bar                                   
Δημιουργήστε την δικιά σας ολόφρεσκια σαλάτα από το salad bar μας
Please ask your waiter for more info - Παρακαλώ ρωτήστε τον
σερβιτόρο σας

Salads   -  Σαλάτες

€ 7,40   € 12,10Cyprus Traditional Salad - Κυπριακή¼5

Rocket,tomato,cucumber,lettuce,celery,cabbage,green
Pepper,coriander,Fresh onion , mint                                                           
Ρόκα , ντομάτα , αγγουράκι , μαρούλι , σέλινο , κόλιανδρος , πράσινη 
πιπεριά , φρέσκο κρεμμύδι , δυόσμος

€ 7,40   € 12,10Greek Salad - Ελληνική¼5

Tomatoes ,Cucumber , Onions , Feta cheese , Oregano , Olive Oil and
vinegar .                                                                                                         
Ντομάτες , αγγουράκια , κρεμμύδι , φέτα , ρίγανη , ελαιόλαδο και ξύδι

€ 8,50   € 14,50Salmon - Σολομός**E

Grilled Salmon fillet with mixed greens , red onion , cucumber and
cherry tomatoes.                                                                                           
Φιλέτο σολομού ψημένο στη σχάρα με πράσινη σαλάτα , κρεμυδι ,
αγγουράκι και ντοματινια

€ 8,50   € 14,50Nicoise -  Νισουαζ**E

Tuna fillet flakes with mixed greens , green beans , olives , anchovies ,
boiled potatoes ,tomatoes and  boiled egg .                                              
Φιλέτο τόνου ψημένο στη σχάρα με ανάμεικτα σαλατικά , πράσινα
φασολάκια , ελιές , αντζούγιες , πατάτες , ντομάτες και βραστό αυγό

€ 7,40   € 12,10Caesar ( plain ) - Καίσαρα ( απλή )
Tossed romaine lettuce topped with Parmesan flakes bacon croutons
and creamy Caesar dressing.                                                                      
Μαρούλι , παρμεζάνα , μπέικον ,κρουτόνς , και κρεμώδη σος του
καίσαρα .

Buffet salad Bar Buffet salad Bar 



€ 8,50   € 14,50Caesar ( Chicken or Tiger Prawns) |                              
Καίσαρα (Κοτόπουλο ή με Γαρiδες)
Romaine Lettuce tossed with Fresh Parmesan, Bacon, Croutons &
Creamy Caesar Dressing                                                                             
Μαρούλι , παρμεζάνα,μπέικον,κρουτονς και κρεμώδης σος  caesar

€ 8,50   € 14,50Mozzarella - Μοτσαρελλα5

Mozzarella tossed in rucola leaves ,avocado , tomatoes , pesto
dressing and croutons .                                                                               
Μοτσαρέλλα με μικρά φύλλα ρόκας , αβοκάντο , ντομάτες , σώς πέστο
και κρουτόνια .

€8,50   € 14,50Grilled Halloumi salad - Σαλάτα μέ χαλλούμι σχάρας
Grilled fresh Cyprus Halloumi cheese on top of rocket leaves , cherry
tomatoes basil , escorted with grilled garlic pitta bread .                         
Χαλλούμι σχάρας σε φύλλα ρόκας ,ντοματίνια και φρέσκο βασιλίκο ,
συνοδεύεται απο πίτα με σκόρδο στη σχάρα .

€ 8,20 € 14,50Quinoa Salad- Σαλάτα Κινοα»5

Quinoa in a bed of fresh green leaves and grilled seasonal vegetables.
Σαλάτα με κινοα σε στρώση απο φρέσκα σαλατικά και χόρτα ψημένα
στη σχάρα

€ 7,40   € 12,10Water melon and Halloumi ( seasonal )  - Καρπούζι καί
Χαλλούμι
Refreshing water melon with halloumi cheese , iceberg salad and
caramelized almonds .                                                                                  
Καρπούζι ,χαλούμι , σαλάτα iceberg καί καραμελωμένα αμύγδαλα .

€ 7,40   € 12,10Lebanese Fattoush ( seasonal ) - Φαττούζ»5

Radish ,purslane ,cucumber ,tomatoes,lettuce , green peppers , fresh
mint and spring onions . Served with grilled pieces of pita bread and
soumac dressing.                                                                                         
Φρέσκο ραπανάκι. γλυστιρίδα , ντομάτες , αγγουράκι , μαρούλι ,
πράσινες πιπεριές , φρέσκο δυόσμο , κρεμμυδάκι και κομμάτια πίτας
στο φούρνο .Συνοδεύεται με σος σουμάκι .

€ 7,40   € 12,10Taboulli - Ταμπούλλι»5

Fresh parsley,onions,pourgour wheat ,spring onions ,finely chopped
tomato and  fresh mint.                                                                              
Ψιλοκκομένος μαιντανός , πουργούρι , κρεμμυδάκι , ντομάτα και
φρέσκος δυόσμος



Children's Menu - Παιδικό Μενού
€ 8,40Omelette - Ομελέττα

Choice of Ham ,Mushroom , Tomato or Cheese .                                      
Επιλογή από Χάμ , Μανιτάρι ,Ντομάτα ή τυρί

€ 8,40Meat balls - Κεφτέδες

€ 8,40Chicken Kebab in Pita Bread - Κοτόπουλλο Σουβλάκι στήν Πίτα

€ 8,40Pork Kebab - Χοιρινό σουβλάκι στην Πίτα

€ 8,40Beefburger / Cheeseburger - Βοδινό Μπιφτέκι ( με τυρί)**

€ 8,40Fish fillet Burger - Σαντουίτς με Φιλλέτο Ψαριού

€ 8,40Ham and Cheese Sandwich - Σάντουιτς χάμ και τυρί

€ 8,40Chicken Nuggets - Μπουκιές κοτόπουλλο **

All above  children's items  are served with fresh  hand cut chips.         
Τα πιό πάνω παιδικά γεύματα σερβίρονται με φρέσκες τηγανιτές πατάτες

€8,40Mini Pizza Margherita - Πίτσα με τυρί καί ντομάτα

€8.40Pasta Bolognaise or Napolitaine - Σπαγέττι Bolognaise ή
Napolitaine

Side Dishes - Συνοδευτικά
€ 3,10Pita Bread - Πίτα

€ 3,60Garlic Bread  -  Σκορδόψωμο

€ 3,10Black or Green Olives - Ελιές Μαύρες ή Πράσινες

€ 4,10Hand cut chips - Φρέσκες πατάτες τηγανιτές

€ 3,60Tzatziki - Τζατζίκι

€ 3,60Taramosalata - Ταραμοσαλάτα

€ 3,60Tahini - Ταχίνη

€ 3,60Houmous - Χούμους

€ 3,60Plain Yogurt - Γιαούρτι

€ 6,20Halloumi cheese (Grilled or cold )                                                                         
Χαλλούμι (Σχάρας ή Κρύο )



Light Meals  - Ελαφρά Γεύματα
€ 12,60Filled Pita Bread -  Γεμιστή Κυπριακή Πίττα

Pitta bread filled with grilled halloumi cheese,  smoked lountza and
tomato                                                                                                            
Κυπριακή πίττα γεμιστή με χαλλούμι σχάρας ,λούντζα καπνιστή καί
ντομάτα

€ 12,60Tuna Filled Pitta Bread - Γεμιστή Πίττα Με Τόνο
Cyprus pitta bread filled with tuna and sweet corn mayonnaise             
Κυπριακή πίττα με γέμιση τόνου και καλαμπόκι ,μαγιονέζα

€ 14,20Capo Bay Club Sandwich - Κλάμπ Σαντούιτς
Chicken breast ,grilled bagon , hard boiled egg , tomato ,lettuce and
mayonnaise .                                                                                             
Κοτόπουλλο , μπέικον , αυγό , ντομάτα , μαρούλλι καί μαγιονέζα

€ 13,20Chicken Tortilla Wrap - Τορτίγια μέ Κοτόπουλλο
Tortilla filled with marinated grilled chicken breast ,tzatziki and raw
onion rings.                                                                                                   
Τορτίγια με γέμιση από μαριναρισμένο στήθος κοτόπουλλο ,τζατζίκι
και φρέσκες ροδέλλες κρεμμύδι.

€9,00Koupes - Κούπες ( 5 pcs .-5 κομ.)
Wheat Bulgur crust filled with savoury pork meat,onions,herbs &
spices .Served with lemon wedges and tahini sauce.                               
Κούπες ,σερβίρονται με λεμόνι και ταχίνι.

€ 13,20Feta Tortilla Wrap - Τορτίγια μέ Φέτα5

Tortilla filled with feta cheese ,roasted peppers,tomatoes and olives .
Τορτίγια μέ γέμιση φέτα , ψητές πιπεριές , ντομάτες και ελιές .

€ 12,60Toasted Ham and Cheese Sandwich                                                 
Σαντουίτς Χάμ καί Τυρί
Toasted and melted Ham and Cheese sandwich .                                     
Ζεστο σαντουίτς με χάμ καί τυρί

€ 14,20Grilled Chicken Sandwich - Σαντουίτς Κοτόπουλλο
Tender grilled  chicken fillet topped with shredded romaine
lettuce,tomato and spicy mayonnaise in a toasted bread bun .               
Μαλακό φιλέτο κοτόπουλο ψημένο στη σχάρα μέ μαρούλι ,ντομάτα και
μαγιονέζα σε φρεσκοψημένο Ψωμάκι

€ 15,20Grilled tender beef steak sandwich - Σαντουίτς μέ φιλλέτο
σχάρας
Grilled steak cooked to perfection topped with caramelized onions
and rocket leaves in a crusty freshly baked french baguette .             
Βοδινό φιλέτο σε Γαλλική μπαγκέτα με καραμελωμένα κρεμμύδια και
ρόκα .



Main Meals - Κυρίως Γεύματα
€ 13,20Homemade Beefburger - Μπιφτέκι **

A juicy homemade beefburger in a freshly cooked bun with lettuce ,
tomato and cucumber .                                                                                
Σπιτίσιο burger με μαρούλλι ,ντομάτα και αγγούρι σε φρεσκοψημένο 
ψωμάκι .

€ 13,50Homemade Cheeseburger - Μπιφτέκι με τυρί **
A juicy homemade beefburger with melted cheese  in a freshly cooked
bun with lettuce , tomato and cucumber .                                         
Σπιτίσιο burger με λιωμένο τυρί  και μαρούλι ,ντομάτα ,αγγούρι σε
φρεσκοψημένο  ψωμάκι .

€ 14.20Capo Bay Burger - Μπιφτέκι Capo Bay**
Homemade prime burger topped with grilled bacon,cheddar cheese
and the house tomato chutney.                                                                   
Σπιτικό βοδινό μπιφτέκι με μπέικον σχάρας τυρί τσένταρ και την δική
μας σπιτική σος ντομάτας chutney.

€ 14.20Quinoa Burger - Μπιφτέκι με Κινόα»5

Homemade Qiunoa Burger with herbed yogurt sauce ,served in
multigrain bun.                                                                                              
Σπιτικό μπερκερ από κινοα σε ψωμάκι από πολύσπορο ,συνοδεύεται
με γιαούρτι με βότανα

€ 14,20Grilled Pork Kebab in Pita bread - Σουβλάκι χοιρινό στην πίτα
Tender pieces of pork cooked in the grilled served in traditional pita
bread .                                                                                                            
Τρυφερά κομμάτια χοιρινό σουβλάκι στην πίτα

€ 14,20Grilled Chicken kebab in pita bread  - Σουβλάκι κοτόπουλο
Tender pieces of chicken grilled served in traditional pita bread .          
Τρυφερά κομμάτια κοτόπουλο σουβλάκι στην πίτα

€ 14,20Grilled Sheftalia in Pita bread - Σιεφταλιές στην πίτα  **
Homemade traditional Sheftalies in pita bread . Σιεφταλιές στην Πίτα

€ 14,20Grilled Pork Chop | Μπριζόλα Χοιρινή σχαρας

€14,90Crispy fried baby Calamari* - Καλαμαράκι Τηγανιτό*

€ 13,20Omelette - Ομελέττα
Traditional Cyprus omelette with Haloumi cheese and tomato sauce    
Παραδοσιακή Ομελέτα με χαλούμι και σάλτσα ντομάτας.

€ 13,20Keftedes - Κεφτέδες
Cyprus meat balls served with cracked wheat pilaf and yogurt .  
Κεφτέδες ,σερβίρονται με πιλάφι και γιαούρτι

All above served with salad garnish and freshly hand cut chips.            
Σερβίρονται με σαλατικά και  φρέσκες τηγανιτές πατάτες



€ 14.50Pasta - Πάστες                                                                                                                     
Choose your Pasta - choose your sauce         Επιλέξτε  την Πάστα σας -
Επιλέξτε την σώς
Pasta choices : spaghetti ,tagliatelle Penne                                           
Sauce choices : Carbonara,Bolognaise ,Napolitaine ,Pescatore 
Επιλογή Πάστας: Σπαγέττι ,Πέννες, Ταλιαττέλλες                                     
Επιλογή Σώς : Καρπονάρα, Μπολοναίς , Ναπολιτάν, Πεσκατόρε.

€ 14,20Homemade Pizza Margherita - Σπιτική Πίτσα Μαργαρίτα
Homemade 10" pizza with a choice of 3 toppings : Chicken , Ham ,
Tuna ,Onion , Mushroom ,Peppers,Sweetcorn,Olives and Anchovies.   
Σπιτική Πίτσα Μαργαρίτα με επιλογή 3 υλικών :Κοτόπουλλο , Χαμ
,Τόνος ,Κρεμμύδι , Μανιτάρι, Πιπεριά , Καλαμπόκι , ελιές και
Αντζούγιες .

** Items with asterisk might be  prepared with frozen meat or fish**

**Προϊόντα με αστερίσκο  παρασκευάζονται με κατεψυγμένο κρέας ή ψάρι

Fresh Fish  -  Φρέσκα Ψάρια

€15,90Grilled fish of the Day  - Ψάρι της Ημέρας στη Σχάρα
Choice of Sea bream or Sea bass                                                               
Επιλογή από Λαυράκι ή Τσιπούρα

Fresh Fish per Kg - Φρέσκο Ψάρι με το Kg
Large selection of Fresh Fish daily ,Please ask your waiter for more
info                                                                                                                 
Μεγάλη ποικιλία φρέσκων ψαριών Καθημερινά ,Παρακαλώ
συμβουλευτείτε τον Σερβιτόρο σας .

Fresh Catch of the DayFresh Catch of the Day



Desserts - Επιδόρπια

€ 6,90Apple pie - Μηλόπιττα

€ 6.90Red Velvet Cake

€ 6,90Chocolate Cake -  Κείκ Σοκολάτας

€ 6.90Cheese Cake

€ 6,90Chocolate Brownie Sundae  - Μπραούνι Σοκολάτας

€ 6,90Fresh Fruit Salad - Φρουτοσαλάτα με φρέσκα φρούτα

€ 6,90Melon or Watermelon - Πεπόνι ή Καρπούζι

€ 2,30Selection of Ice Creams - Παγωτά επιλογή
Vanilla , Chocolate , Strawberry , Banana                            Per Scoop

* Prices include all legal surcharges.                                                          
* Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν όλες τις νόμιμες χρεώσεις.                       
* Цены включают в себя все юридические надбавки                          
* Preise beinhalten steuern und service gebuhren



Drinks and Alcoholic - Ποτά
και αλκοολούχα

Wine - Κρασί

€ 6.50Wine by glass - Ποτήρι κρασί   18,7 cl

€ 6.50Sangria 30 cl

Please ask your waiter for our wine list.
Παρακαλώ συμβουλευθείτε το σερβιτόρο
σας για την λίστα κρασιών .                           
Пожалуйста, обратитесь к официанту за
нашей винной                                         
Bitte fragen Sie Ihren Kellner nach unserer
Weinkarte.

Beers - Μπύρες

Draught - Βαρελίσια

€ 4,70HEINEKEN                                    33 cl

€ 2,90KEO or CARLSBERG  (local)      25 cl

€ 4,70BUDWEISER                                 33 cl

€ 4,80KEO or CARLSBERG  (local)      50 cl

€ 4,70STELLA ARTOIS                           33 cl

BOTTLES  - Σε μπουκάλι

€ 5,50MAGNERS CIDER                        33 cl

€ 4,30KEO or CARLSBERG                  33 cl

€ 4,70STRONGBOW                           27.5 cl

€ 4,30KEO Light                                     33 cl

€ 6,40GUINNESS                                    44 cl (can)

€ 5,20SOMERSBY                                  33 cl



€ 5.20HOEGAARDEN                         33 cl

€ 5,20CORONA EXTRA                      33 cl

€ 4,70BECKS NON ALCOHOLIC       33 cl

€ 4,70BECKS                                   27.5 cl

Long Drinks - Ανάμικτα ποτά

€ 5.90Pina Colada
Rum , pineapple juice , coconut liquer

€ 5.90Tropical
Rum ,fruit juice ,coconut liquer

€ 5.90PIMM ' S NO.1
Pimms and Lemonade

€ 5.90Bloody Mary
Vodka,tomato juice,spices

€ 5.90Gin Fizz
Gin ,lemon squash ,lime juice,soda

€ 4.90Ouzo Special
Ouzo ,lemonade , grenadine

€ 5.90San Fransisco
Vodka, orange juice , banana liquer

€ 4.90Brandy Sour
Brandy ,angostura , lemon squash , soda
water



Alchoholic Drinks -
Αλκοολούχα

€6.10Campari
5 cl

€5.10Martini Vermouth
5 cl

€5.10Ouzo
5 cl

€5.10Zivania
5 cl

€6.10Scotch Whisky
4 cl

€6.10Gin
4 cl

€6.10Vodka
4 cl

€6.10RUM
4 cl

€6.10Tequila
4 cl

€5.10Cyprus Brandy V.S.O.P
4 cl

€5.20Five Kings Brandy
4 cl

€1.10Mixers

Non Alcoholic - χωρίς Αλκοόλ

€4.50Lime and Lemonade

€4,50RAINBOW
Orange juice, lemonade, mango puree

€4,50Pinochio
Lime,ginger ale

€4,50Cookie’s Special
Lime, Grenadine, strawberries, lemonade

€4,50JUMBO
Tropical juices

€4,50Jungle Book
Variety of fruit juices



Cold Beverages  - Δροσιστικά

30 cl € 3.50   50 cl € 5.00Fruit Juices
Orange juice , grapefruit , pineapple
,tomato juice

30 cl € 3.50  50 cl € 5.00Soft Drinks

€3.00Table Water
1 Ltr Bottle

€1.90Table Water
50 cl Bottle

€3.80Sparkling Water
33 cl Bottle

€5.10Energy Drink
Ποτό Ενέργειας  25 cl                                      
Shark, Red Bull

€3.90Ice Tea
33 cl

€4.70Frappé - Ice Coffee

€5.80Milk Shake

€5.10Freshly Squeezed Orange Juice

Hot Beverages -  Ζεστά Ροφήματα

€2.40Cyprus Coffee

€3.20Pot of Tea

€3.20Coffee: filter or instant

€3.60Hot or Cold Chocolate

€3.10Espresso

€4.10Double Espresso

€4.60Capuccino

Prices include all legal surcharges                
Οι τιμές περιλαμβάνουν όλες τις νόμιμες
χρεώσεις


