
Breakfasts and Omelettes
Πρόγευματα   και   Ομελέτες

(Breakfast served until 16.00)
(Τα πρόγευματα σερβίρονται μέχρι

η ώρα 16.00)

Breakfast
(2 eggs, 2 bacon, sausage, baked beans,

tomato and toast)

€4.25 Πρόγευμα
(2 αυγά, 2 μπέικον, λουκάνικο, φασόλια, 

 τομάτα και φρυγανιές)

Franx Breakfast
(2 eggs, 2 bacon, 2 sausages, halloumi,  

beans, tomato, mushrooms and toast)

€6.50 Franx Πρόγευμα 
(2 αυγά, 2 μπέικον, 2 λουκάνικα, χαλούμι,
φασόλια, τομάτα, μανιτάρια και φρυγανιές)

V Plain Omelette €4.50 Ομελέτα Σκέτη

V Omelette with Cheese €5.50 Ομελέτα με Τυρί

Omelette with Ham €5.50 Ομελέτα με Χάμ
V Omelette with Mushrooms €6.25 Ομελέτα με Μανιτάρια

Omelette with Bacon €6.00 Ομελέτα με Μπέικον
Franx Omelette
(cheese, ham, bacon, green peppers, onions 
and tomatoes)

€7.50 Ομελέτα Franx
(τυρί, χάμ, μπέικον, πράσινο πιπέρι

κρεμμύδι και τομάτα)

Side Chips €2.75 Πατάτες Τηγανιτές

All omelettes are served with a side salad/Όλες οι ομελέτες σερβίρονται με σαλάτα

Homemade Burgers
Σπιτίσια Μπιφτέκια

Beefburger €5.75 Μπιφτέκι Βοδινό
Cheeseburger €6.35 Μπιφτέκι με Τυρί
Chicken Fillet Burger €7.25 Κοτόπουλο Φιλέτο
Fish Burger (with tartare sauce) €7.25 Φιλέτο Ψαριού
Cyprus Burger
(with halloumi, tzatziki and pita bread)

€6.90 Κυπριακό Μπιφτέκι
(με χαλούμι στην πίτα και τζατζίκι)

Franx ‘Big Mouth’ Burger
(double with cheese and bacon)

€8.50 Μπιφτέκι Franx ‘Big Mouth’
(διπλό με τυρί και μπέικον)

Chicken Nuggets and Chips €7.95 Κοτομπουκιές με Πατάτες Τηγανιτές

Side Chips €2.75 Πατάτες Τηγανιτές 
Side Potato Wedges €2.90 Πατάτες Γουέτζες 
Side Onion Rings €2.90  Ροδέλες Κρεμμύδι Τηγανιτό

All burgers are served with salad and Franx special sauce
Όλα το μπιφτέκια σερβίρονται με σαλάτα και με τη Franx σπέσιαλ σάλτσα

V =Vegetarian (no meat or fish)/Για Χορτόφαγους
Prices include service charge and VAT/Οι τιμές περιλαμβάνουν δικαίωμα υπηρεσίας και Φ.Π.Α



Sandwiches, Baguettes and Wraps
Σάντουιτς

Ham Toasted Sandwich €5.00 Φρυγανιά με Χάμ

V Cheese Toasted Sandwich €5.00 Φρυγανιά με Τυρί

Bacon Toasted Sandwich €5.50 Φρυγανιά με Μπέικον
Franx Club Sandwich
(bacon, chicken, egg, cheese, ham and 

mayonnaise served with chips)

€9.50 Franx Κλάπ
(μπέικον, κοτόπουλο, αυγό, τυρί, χάμ με

μαγιονέζα και πατάτες τηγανιτές)

V Halloumi in Pitta €6.50 Χαλούμι στην Πίττα

Mixed Baguette
(cheese, bacon, ham and halloumi)

€7.25 Πακέτα Διάφορα
(τυρί, μπέικον, χάμ, και χαλούμι)  

Steak and Cheese Baguette
(cooked with green peppers and onions) 

€8.25 Πακέτα με Βοδινό και Τυρί
(με τηγανιτά πράσινα πιπέρια και κρεμμύδια) 

Chicken and Cheese Baguette
(cooked with tomatoes, green 

peppers and onions)

€7.75 Πακέτα με Κοτόπουλο και Τυρί
(με τηγανιτά πράσινα πιπέρια, κρεμμύδια και

τομάτα)

V Vegetarian Baguette
(fried onions, green peppers, tomatoes and 

mushrooms topped with cheese)

€7.50 Πακέτα με Χόρτα και Τυρί
(με τηγανιτά πράσινα πιπέρια, κρεμμύδια,

μανιτάρι και τομάτα)

Chicken Caesar Wrap
(grilled chicken, bacon and parmesan)  

€8.25 Τορτίγια με Κοτόπουλο Καίσαρα
(κοτόπουλο, μπέικον και παρμεζάνα)   

Tuna Mayonnaise Wrap €6.50  Τορτίγια με Τόνο Μαγιονέζα
Prawn Cocktail Wrap €7.25 Τορτίγια με Γαρίδες Κόκτειλ
Side Chips €2.75 Πατάτες Τηγανιτές 
Side Potato Wedges €2.90 Πατάτες Γουέτζες 

All the sandwiches are served with coleslaw and salad
Όλα τα σάντουιτς σερβίρονται με κόσλοου και σαλάτα

Filled Jacket Potatoes/  Πατάτες Οφτές με Γέμιση

Ham €5.95 Χάμ

V Cheese €5.95 Τυρί

Prawns with Cocktail Sauce €7.95 Γαρίδες και Σάλτσα Κόκτειλ Σος 
Tuna with Mayonnaise €6.50 Τόνο και Μαγιονέζα

V Beans €5.95 Φασόλια

Bolognaise €7.50 Σάλτσα Μπολονέζ 
Chilli Con Carne €7.75 Τσίλι Κον Κάρνε

All jackets are served with a side salad/Όλες οι πατάτες σερβίρονται με σαλάτα

V =Vegetarian (no meat or fish)/Για Χορτόφαγους



Prices include service charge and VAT/Οι τιμές περιλαμβάνουν δικαίωμα υπηρεσίας και Φ.Π.Α

Pizzas/  Πίτσες

V Margarita
(fresh tomatoes and cheese)

€8.50 Μαργαρίτα
(φρέσκα τομάτα και τυρί)

V Vegetarian
(mushrooms, green peppers, onions, 

sweetcorn, tomatoes and cheese)

€9.90 Πίτσα Για Χορτοφάγους
(μανιτάρια, πιπέρι πράσινο, τυρί,

κρεμμύδια, σιταριπούλα και τομάτα)

Pepperoni Supreme
(pepperoni, mushrooms, onions and cheese)

€10.90 Πεπερόνι Σπέσιαλ
(πεπερόνι, μανιτάρια, κρεμμύδια και τυρί)

Seafood
(prawns, tuna, mussels,  sweetcorn, and 

cheese)

€10.90 Πίτσα με Θαλασσινά
(μύδια, γαρίδες, τόνος, σιταριπούλα και

τυρί)  

Franx Special
(mushrooms, ham, bacon, pepperoni, green 

peppers, onions, sweetcorn, fresh tomatoes 

and cheese)

€11.50 Franx Σπέσιαλ
(μανιτάρια, χάμ, μπέικον, πιπέρι πράσινο,

σιταροπούλα, κρεμμύδια, πεπερόνι, φρέσκα
τομάτα και τυρί)

Mexican Dips
Μεξικάνικα Ντιπ

V Spicy Salsa Tortillas €4.95 Καφτερή Σάλtσα (Τορτίλες) 

V Sour Cream Tortillas €4.95 Πικρόξινη Κρέμα (Τορτίλες) 

Chilli Con Carne Tortillas €5.75 Τσίλι Κον Κάρνε (Τορτίλες)  

Finger Food/  Τσιμπίματα

V Cyprus Combi (tarama, tzatziki,

 houmous and pitta bread)

€5.90 Κυπριακός Συνδιασμός (πίττα με 
ταραμά, τζατζίκι και χούμους)

V Potato Wedges (sour cream) €6.25  Πατάτες Ουέτζες (πικρόξινη κρέμα)

V Spring Rolls (sweet and sour sauce) €6.25 Σπρίνγκ Ρολς (γλυκόξινη σάλτσα)

Spicy Chicken Wings €6.75 Καφτερές Φτερούγες Κοτόπουλο
Fried Smelt (Whitebait) (tartare sauce) €7.75 Αθερίνα (σάλτσα τάρταρ)

Scampi (tartare sauce) €6.25 Σκάμπι (σάλτσα τάρταρ)

V Onion Rings (tomato/mustard sauce) €5.25 Ρoδέλες Κρεμμύδια Τηγανιτά  

V =Vegetarian (no meat or fish)/Για Χορτόφαγους
Prices include service charge and VAT/Οι τιμές περιλαμβάνουν δικαίωμα υπηρεσίας και Φ.Π.Α



Starters/  Ορεκτικά

V Ciabatta Garlic Bread €3.90  Τζαπάτα Σκορδόψωμο

V Ciabatta Garlic Bread Supreme
(cheese and fresh tomato)

€4.95 Τζαπάτα Σκορδόψωμο Σπέσιαλ
(τομάτα και τυρί)

V Tzatziki, Houmous or Tarama €3.50 Ταραμάς, Χούμους η Τζατζίκι

Prawn Cocktail €5.50 Γαρίδες Κόκτειλ
Avocado Vinaigrette €5.50 Αβοκάτο Βινεγκέτ
V Garlic Mushrooms with Cream €5.50 Μανιτάρια Σκορδάτα με Κρέμα

V Grilled Halloumi €5.50 Χαλούμι Στη Σχάρα

Garlic Mussels in Cream €7.75 Μύδια σε Κρέμα Σκόρδου
Pesto Prawns and Parmesan €7.90 Γαρίδες με Πέστο και Παρμεζάνα
V Homemade Tomato Soup €5.50 Σούπα Τομάτας 

Homemade Chicken Soup €6.50 Σούπα Κοτόπουλο 
Homemade Fish Soup €7.75 Ψαρόσουπα
Homemade Borsch (Russian Soup) €7.75 Πορς (Ρωσσική Σούπα)

Pelmeni
(dumplings stuffed with mince meat served 
with sour cream)

€9.75 Πελμένι
(πάστα με γέμιση κειμά σερβιρισμένη με

πικρόξινη κρέμα)

Platters/  Πιατέλες
(perfect for two to share/για δύο άτομα)

Order any platter and get 15% off a bottle of wine 
Παραγγείλετε μια πιατέλα και πάρτε 15% έκπτωση από ένα μπουκάλι κρασί

   
Cold Football Platter
(lountza, halloumi, olives, cheese, smoked 
cheese, rocket, tomato, cucumber and pita)

€8.90 Κρυά Πιατέλα Ποδοσφαίρου
(λούντζα, χαλούμι, ελίες, τυρί, καπνιστό

τυρί, ρόκκα, τομάτα, αγγουράκι και πίτα)

Seafood Antipasti
(octopus, kalamari, mussels, mackerel, tarama,
sundried tomatoes, olives and pita bread)

€14.90 Κρυά Πιατέλα με Ψαρικά
(οκταπόδι, καλαμάρι, μύδια, σκουμπρι,

ταραμάς, λιαστές τομάτες, ελίες και πίτα)   

Sausage Platter  
(3 types of Bavarian sausage with potato 
wedges, onion rings, sauerkraut and coleslaw 
served with a variety of mustards)

€21.50 Πιατέλα με Λουκάνικα  
(3 είδη λουκάνικα βαβαρίας με ουέτζες,

ροδέλες κρεμμύδι τηγανιτό, ξυνολάχανο,

κόσλοου και συνοδευτικές μουστάρδες)    

Mixed Kebab Platter* 
(a great combination of chicken and pork 
kebabs, beef kofta kebab and grilled halloumi 
served with chips, salad, tzatziki and pita 
bread)

€22.50 *Πιατέλα με Σουβλάκιa  
(συνδιασμός από χοιρινό και κοτόπουλο

σουβλάκι, βοδινό κοφτα και χαλούμι στη
σχάρα συνοδευμένα με πατάτες τηγανιτές,

σαλάτα, τζατζίκι και πίτα)    

Seafood Platter 
(salad and cold starters followed by squid, 
prawns, crabs, smelt (whitebait), cod, mussels 
and salmon served with rice)

€35.00 Πιατέλα του Ψαρά
(σαλάτα και ορεκτικά, καλαμάρι, γαρίδες,
αθερίνα, μύδια, καβούρια, μπακαλιάπος,

σολομός και ρίζι)    

V =Vegetarian (no meat or fish)/Για Χορτόφαγους
Prices include service charge and VAT/Οι τιμές περιλαμβάνουν δικαίωμα υπηρεσίας και Φ.Π.Α



Salads/  Σαλατες

V Side Salad €4.50 Συνοδευτική Σαλάτα
(tomatoes, cucumbers, lettuce, cabbage, green peppers and onions served with oil and vinegar dressing)

V Village Salad €7.50 Χωριάτικη Σαλάτα
(feta cheese, olives, capers, tomatoes, cucumbers, lettuce, cabbage, green peppers and onions served 
with oil and vinegar dressing)

V Cheese Salad €9.90 Σαλάτα Με Τυριά
(grated cheese, halloumi cheese, feta cheese, parmesan cheese, tomatoes, cucumbers, lettuce, cabbage, 

green peppers and onions served with oil and vinegar dressing)

Seafood Salad €13.00 Σαλάτα Με Ψαρικά
(mussels, tuna, cocktail prawns, octopus, sweetcorn, tomatoes, cucumbers, lettuce, green peppers and 
onions served with thousand island dressing)

V Rocket Salad €11.75 Σαλάτα Ρόκκας 
(rocket, lettuce, sundried tomatoes, pine nuts, mushrooms, pomegranate, croutons and parmesan 

shavings served with balsamic vinegar and honey dressing)

Add avocado to any salad for an extra €2.00

V Tomato, Onion and Feta Salad €6.90 Σαλάτα Τοματά Κρεμμύδι Φέττα
(tomatoes, onions and feta cheese served with a pesto and balsamic vinegar dressing)

Tuna Salad €10.90 Σαλάτα με Τόνο
(tuna, grated carrots, sweetcorn, tomatoes, cucumbers, lettuce, cabbage, green peppers and onions 
served with thousand island dressing)

Chicken Caesar Salad €11.90 Σαλάτα Καίσαρα με Κοτόπουλο
(grilled chicken, grilled bacon, parmesan shavings, croutons, sweetcorn and lettuce served with 
vinaigrette dressing)

Prawn Caesar Salad €13.90 Σαλάτα Καίσαρα με Γαρίδες 
(headless king prawns, cocktail prawns, grilled bacon, parmesan shavings, croutons, sweetcorn and 
lettuce served with vinaigrette dressing)

Franx Salad €13.90 Σαλάτα Franx
(grilled chicken, grilled bacon, grated cheddar cheese, ham, croutons, sweetcorn, tomatoes, cucumbers, 
lettuce, cabbage, green peppers and onions served with thousand island dressing)

V =Vegetarian (no meat or fish)/Για Χορτόφαγους
Prices include service charge and VAT/Οι τιμές περιλαμβάνουν δικαίωμα υπηρεσίας και Φ.Π.Α



Pastas/  Πάστες

Spaghetti Bolognaise €8.25 Σπαγγέτι Μπολονέζ
(pork mince with tomato sauce) (χοιρινός κειμάς με σάλτσα τομάτας)

Spaghetti Carbonara €9.50 Σπαγγέτι Καρπονάρα
(bacon, mushrooms and cream) (μπέικον, μανιτάρια και κρέμα)

Chicken Carbonara €10.50 Καρπονάρα με Κοτόπουλο
(chicken, mushrooms and cream) (κοτόπουλο, μανιτάρια και κρέμα)

Spaghetti Seafood €12.95 Σπαγγέτι με Θαλασσινά
(mussels, prawns, tuna, mushrooms, green 

pepper, onions and cream)
(μύδια, γαρίδες, τόνος, μανιτάρια, πιπέρι

πράσινο, κρεμμύδια και κρέμα)

V Spaghetti Pesto €9.75 Σπαγγέτι Πέστο           
(pesto, pine nuts, feta cheese and cream) (πέστο, πινόλια, φέτα και κρέμα)

Lasagna €10.95 Λαζάνια
(minced meat between layers of pasta topped 
with béchamel sauce served with salad)

(κειμάς μαγειρεμένος με μπαχαρικά, πάστα
και μπεσαμέλα σερβιρισμένα με σαλάτα)

V Vegetarian Lasagna €10.95 Λαζάνια Για Χορτοφάγους  
(tomatoes, courgettes, onions, carrots, 

peppers and mushrooms between 
layers of pasta topped with béchamel 
sauce and served with salad)

(τομάτες, κολοκυθάκια, μανιτάρια, πιπέρι
πράσινο, κρεμμύδια, καρότο, πάστα και

μπεσαμέλα σερβιρισμένα με σαλάτα)

Pelmeni €9.75 Πελμένι
(dumplings stuffed with mincemeat served 

with sour cream)
(πάστα με γέμιση κειμά σερβίρισμενη με

πικρόξινη κρέμα)

Vegetarian
Για     Χορτόφαγους

These are a few vegetarian suggestions but there are plenty more throughout our

menu, just look out for the V

Για περισσότερες επιλογές αναζητήστε για το γράμμα V  στο υπόλοιπο του μενού

V Vegetarian Pizza
(mushrooms, green peppers, onions, 

sweetcorn, tomatoes and cheese)

€9.90 Πίτσα Για Χορτοφάγους
(μανιτάρια, πιπέρι πράσινο, τυρί,

κρεμμύδια, σιταριπούλα και τομάτα)

V Spaghetti Pesto €9.75 Σπαγγέτι Πέστο           
(pesto, pine nuts, feta cheese and cream) (πέστο, πινόλια, φέτα και κρέμα)

V Vegetarian Lasagna €10.95 Λαζάνια Για Χορτοφάγους  
(tomatoes, courgettes, onions, carrots, 

peppers and mushrooms between 
layers of pasta topped with béchamel 
sauce served with salad)

(τομάτες, κολοκυθάκια, μανιτάρια, πιπέρι
πράσινο, κρεμμύδια, καρότο, πάστα και

μπεσαμέλα σερβιρισμένα με σαλάτα)

V Vegetarian Moussaka €11.50 Μουσακάς Για Χορτοφάγους  
(sliced potatoes, aubergines, courgettes, 
tomatoes, carrots, mushrooms, peppers and 
onions topped with béchamel sauce cooked in
the oven served with salad) 

(πατάτες, μελιτζάνες, κολοκυθάκια, τομάτες,
καρότο, μανιτάρι, πιπέρι πράσινο, κρεμμύδι

και μπεσαμέλα σερβιρισμένα με σαλάτα)  

Prices include service charge and VAT/Οι τιμές περιλαμβάνουν δικαίωμα υπηρεσίας και Φ.Π.Α



From the Grill  /Σ  x  άρας
* Fresh Meat/Φρέσκα Κρεατικά

Pork Chop* €11.50 *Μπριζόλα Χοιρινή
Gammon Steak (served with pineapple) €9.75 Χοιρινό Φιλέτο Καπνιστό
Chicken Fillet* €11.50 *Φιλέτο Κοτόπουλο  
Cajun Spiced Chicken Fillet* €11.50 *Φιλέτο Κοτόπουλο με Καρυκεύματα

Fillet Steak 260g €20.00 Φιλέτο Βοδινό 

The above dishes are served with vegetables and a choice
of either chips, baked potato or rice

Όλα τα πιο πάνω πιάτα σερβίρονται με βραστά χόρτα και
πατάτες τηγανιτές ή πατάτα του φούρνου ή ρύζι

Pork Kebab* €11.50 *Χοιρινό Σουβλάκι
Chicken Kebab* €11.50 *Κοτόπουλο Σουβλάκι
Lamb Kebab* €14.90 *Αρνίσιο Σουβλάκι 

Our kebabs are marinated and are served with salad, tzatziki and a choice of either chips,
baked potato or rice

Τα σουβλάκια είναι μαριναρισμένα και σερβίρονται με σαλάτα, τζατζίκι και πατάτες τηγανιτές ή
πατάτα του φούρνου ή ρύζι

Mixed Kebab Platter* 
(a great combination of chicken and pork 
kebabs, beef kofta kebab and grilled halloumi 
served with chips, salad, tzatziki and pita 
bread)

€22.50 *Πιατέλα με Σουβλάκιa  
(συνδιασμός από χοιρινό και κοτόπουλο

σουβλάκι, βοδινό κοφτα και χαλούμι στη
σχάρα συνοδευμένα με πατάτες τηγανιτές,

σαλάτα, τζατζίκι και πίτα)    

Pair up any of the main dishes with five headless grilled prawns for an additional €6.50
Προσθέστε με τα κύρια πιάτα πέντε ακέφαλες γαρίδες στη σχάρα με μόνο €6.50

Side Dishes/  Συνοδευτικά

Ciabatta Garlic Bread €3.90 Τζαπάτα Σκορδόψωμο
Fried Mushrooms €3.50 Μανιτάρια Τηγανιτά
Onion Rings €2.90 Ροδέλες Κρεμμύδι Τηγανιτό
Salad €4.50 Σαλάτα

V =Vegetarian (no meat or fish)/Για Χορτόφαγους
Prices include service charge and VAT/Οι τιμές περιλαμβάνουν δικαίωμα υπηρεσίας και Φ.Π.Α



Our Own Specialities
Σπεσιαλιτέ

* Fresh Meat/Φρέσκα Κρεατικά

Garlic Chicken Fillet*
(cooked with mushrooms and cream)

€13.50  *Φιλέτο Κοτόπουλο Σκορδάτο
(μαγειρεμένο με μανιτάρια και κρέμα)

Peppercorn Chicken Fillet* €13.50 *Φιλέτο Κοτόπουλο Πιπεράτο
(cooked with mixed peppercorns, red wine 
and gravy)

(μαγειρεμένο με πιπέρια, κόκκινο κρασί,
και γκρέϊβι)

Pineapple Chicken*
(strips of chicken breast cooked in a 
pineapple and cream sauce)

€13.50 *Κοτόπουλο ‘Ανανάς’
(κομάτια κοτόπουλο φιλέτο μαγειρεμένο με

ανανά και κρέμα) 

Garlic Fillet Steak
(cooked with mushrooms and cream)

€22.00 Φιλέτο Βοδινό Σκορδάτο
(μαγειρεμένο με μανιτάρια και κρέμα)

Peppercorn Fillet Steak
(cooked with mixed peppercorns, red wine 
and gravy)

€22.00 Φιλέτο Βοδινό Πιπεράτο
(μαγειρεμένο με πιπέρια, κόκκινο κρασί,

και γκρέϊβι)

Spare Ribs in Honey Sauce*
(pork ribs cooked in a honey and tomato sauce)

€13.90 *Χοιρινά Παγιδάκια
(μαγειρεμένα με μέλι και σάλσα τομάτας)   

Steak and Kidney Pie
(served with gravy)

€9.50 Πίτα με Γέμιση Βοδινό και Νεφρά
(σερβίρετε με γκρέϊβι)

The above dishes are served with vegetables and a choice of either chips, baked potato or rice
Όλα τα πιο πάνω πιάτα σερβίρονται με βραστά χόρτα και πατάτες τηγανιτές ή πατάτα του

φούρνου ή ρύζι

Franx Pork Chop*
(pork chop marinated in various mustards, 
covered with fried onions and served with 
potato wedges and vegetables)

€14.50 *Franx Μπριζόλα Χοιρινή
(μπριζόλα χοιρινή μαριναρισμένη σε

μουστάρδες και σερβίρεται με κρεμμύδια

τηγανιτά, πατάτες γουέτζες και χόρτα) 

Sausage Platter (enough for 2)  
(3 types of Bavarian sausage with potato wedges, onion rings, 
sauerkraut and coleslaw served with a variety of mustards)

Πιατέλα με Λουκάνικα (για 2 άτομα)
(3 είδη λουκάνικα βαβαρίας με ουέτζες, ροδέλες κρεμμύδι 

τηγανιτό, ξυνολάχανο, κόσλοου και συνοδευτικές μουστάρδες)    

€21.50

Chicken Curry* 
(served with rice)

€11.50 *Κοτόπουλο Κάρυ 

(σερβίρετε με ρίζι) 

Chilli Con Carne*
(minced beef cooked in a hot spicy sauce 

served with rice)

€11.50 *Τσίλι Κον Κάρνε
(βοδινός κεϊμάς μαγειρεμένος με τσίλι,

σερβίρετε με ρίζι)

V =Vegetarian (no meat or fish)/Για Χορτόφαγους
Prices include service charge and VAT/Οι τιμές περιλαμβάνουν δικαίωμα υπηρεσίας και Φ.Π.Α



From the Sea/  Ψαρικά

Swordfish
(grilled and served with lemon and oil)

€14.25 Ξυφίας
(στη σχάρα με λαδολέμονο)  

Squid (Kalamari) 300g 
(deep fried and served with tartare sauce)

€11.25 Καλαμάρι Τηγανιτό 300g
(σερβίρετε με σάλτσα ταρτάρ)  

Salmon Hollandaise
(poached salmon in hollandaise sauce)

€15.90 Σολομός ‘Χολαντέζ’
(Σολομός στον ατμό με σάλτσα χολαντέζ) 

Garlic King Prawns
(king prawns cooked in garlic and cream) 

€18.95 Γαρίδες Σκορδάτες
(γαρίδες με σκόρδο και κρέμα)    

Garlic Mussels
(mussels cooked in garlic and cream)

€16.50 Μύδια Σκορδάτα
(μύδια με σκόρδο και κρέμα)    

Mussels in Orange
(cooked with fresh oranges and orange liqueur)

€16.50 Μύδια Πορτοκάλι
(με φρέσκο πορτοκάλι και λικέρ πορτοκάλι)

Gill Head Seabream (Tsipoura) 400g
(grilled and served with lemon and oil)

€15.50 Τσιπούρα 400g
(στη σχάρα με λαδολέμονο)  

Smelt (Whitebait)
(deep fried and served with tartare sauce)

€10.90 Αθερίνα Τηγανιτή
(σερβίρετε με σάλτσα ταρτάρ)  

Scampi
(deep fried and served with tartare sauce)

€9.90 Σκάμπι
(σερβίρετε με σάλτσα ταρτάρ)  

Fish and Chips 
(deep fried breaded cod with tartare sauce) 

€9.90 Μπακαλιάρος Τηγανιτός  
(σερβίρετε με σάλτσα ταρτάρ)  

Seafood Platter (enough for 2)
(salad and cold starters followed by squid, 

prawns, crabs, smelt (whitebait), cod, 
mussels and salmon served with rice)

€35.00 Πιατέλα του Ψαρά (για 2 άτομα)  
(σαλάτα και ορεκτικά, καλαμάρι, γαρίδες,
αθερίνα, μπακαλιάρος, μύδια, καβούρια,

σολομός και ρίζι) 

The fish dishes are served with vegetables and a choice of either chips, baked potato or rice
Όλα τα πιο πάνω πιάτα σερβίρονται με βραστά χόρτα και πατάτες τηγανιτές ή πατάτα του

φούρνου ή ρύζι

From the Island/  Κυπριακά     Πιάτα

Afelia €11.75 Αφέλια
(tender pork cubes cooked in red wine and coriander served with vegetables and a choice of either 
chips, baked potato or rice)

Stifado €12.75 Στιφάδο
(a traditional beef casserole cooked in red wine, tomato sauce and onions served with vegetables and a 

choice of either chips, baked potato or rice)

Kleftiko €14.95 Κλέφτικο
(lamb cooked at a very low temperature in the oven for a long period of time served with vegetables and 

a choice of either chips, baked potato or rice)

V Vegetarian Moussaka €11.50 Μουσακάς Για Χορτοφάγους  
(sliced potatoes, aubergines, courgettes, tomatoes, carrots, peppers and onions topped with béchamel 
sauce cooked in a traditional pot in the oven served with salad) 

Moussaka €11.50 Μουσακάς 
(pork mincemeat, sliced potatoes, aubergines and courgettes topped with béchamel sauce cooked in a 

traditional pot in the oven served with salad)

V =Vegetarian (no meat or fish)/Για Χορτόφαγους
Prices include service charge and VAT/Οι τιμές περιλαμβάνουν δικαίωμα υπηρεσίας και Φ.Π.Α


