I n -Room Dining
Served directly to your room to enjoy in complete privacy
Available between 12:00 – 21:30
APPETISERS
Επιλογή με φρέσκα αρτοποιήματα / Bread basket
Ελιές / Olives
Eπιλογή ορέκτικών / Selection of dips

€3.00
€2.50
€3.00 per dip

SALADS
Σαλάτα του Καίσαρα με τυρί παρμεζάνα, μπέϊκον, κρουτόνια, ντοματίνια
με ελαιόλαδο, λεμόνι, σκόρδο και γαλλική μουστάρδα

Caesar salad with romaine lettuce, croutons, crispy bacon, parmesan flakes, Caesar dressing
με κοτόπουλο σχάρας

with grilled chicken

€14.00
+€2.00

Σαλάτα με τόνο τατάκι με ανάμεικτα πράσινα φύλλα, πίκλα αγγούρι, σουσάμι, λεμόνι και ελαιόλαδο
Red tuna tataki, mixed baby leaves, pickled cucumber, sesame seeds, lemon vinaigrette
€16.00
VG

Σαλάτα ρεβύθι και παντζάρι με ντοματίνια, πράσινη πιπεριά, φρέσκο κόλιαντρο,
ανάμεικτα πράσινα φύλλα και έψημα

Chickpea and beetroot with cherry tomatoes, green pepper, fresh coriander, mixed baby leaves,
€14.00
grape syrup vinaigrette

V

με κατσικίσιο τυρί

with goat cheese

+€2.00

SANDWICHES
Κασάλε κλάμπ σάντουϊτς με κοτόπουλο, μπέϊκον, αυγά, μαρούλι, ντομάτα, ελαφρύ σώς
μουστάρδας με πατάτες τηγανιτές

Casale Club with grilled chicken, bacon, fried eggs, lettuce, tomatoes, light mustard mayonnaise
€16.00
and chips

Λιωμένη μοτσαρέλα και κύβοι χοιρομέρι με ντομάτα και μαρούλι σε άσπρο ψωμί τοστ

Melted mozzarella & hiromeri cubes with tomato, fresh lettuce in toasted white bread

με πατάτες τηγανιτές

with chips

€11.50
+€2.50

Φιλέτο τόνου με κόκκινο κρεμμύδι, σέλινο, ξύσμα λεμονιού, τυρί κότατζ, φρέσκια μαγιονέζα
σε πολύσπορο ψωμί τοστ

Grilled fresh tuna, chopped red onion, celery, lemon zest, cottage cheese, homemade fresh
mayonnaise, crushed black pepper in wholemeal seeded toast
με πατάτες τηγανιτές

with chips

€13.00
+€2.50

V

Κατάλληλο για χορτοφάγους
Suitable for vegetarians

Κατάλληλο για vegans

VG Suitable for vegans

To place your order, please contact the restaurant on extension 257
All in-room dining orders will be subject to a €6.00 service charge

I n -Room Dining
Served directly to your room to enjoy in complete privacy
Available between 12:00 – 21:30
S H A R I N G P L AT T E R S
VG

Πιατέλα με επιλογή φρέσκων, εποχιακών και αποξηραμένων φρούτων

Fruit platter with a selection of fresh, seasonal and dried fruit
V

€14.00

Πιατέλα με επιλογή τυριών μαζί με φρέσκα και αποξηραμένα φρούτα

Cheese platter with a selection of cheese cuts, assorted dried and fresh fruit

€18.00

Πιατέλα με τυριά και αλλαντικά μαζί με φρέσκα και αποξηραμένα φρούτα

Charcuterie and cheese platter - a selection of speciality cured meats and cheese cuts,
with assorted dried and fresh fruit

€22.00

SOMETHING SWEET
Μηλόπιττα φτιαγμένη με μήλα της Μαραθάσας

Milopitta - Cypriot apple pie made with Marathasa apples

€8.00

Μελόπιττα - παραδοσιακό τσιζκεϊκ με μέλι Μαραθάσας

Melopitta - traditional honey cheesecake made with local mountain honey

€8.00

Μαχαλεπί λιβανέζικο με χαλεπιανά, αμύγδαλα, ροδόσταγμα και κανταϊφι

Mahalepi - refreshing milk pudding with pistachios, almonds, rose water and kadaifi pastry
Πορτοκαλόπιττα ‘Casale’ - η δική μας εκδοχή του διάσημου Ελληνικού γλυκού

Casale Portokalopita - our version of the famous Greek orange cake

Τάρτα με σοκολάτα υγείας

Homemade dark chocolate tart

€8.00
€8.00
€8.00

Επιλογή από Κυπριακά παραδοσιακά γλυκά του κουταλιού

Selection of homemade Cypriot spoon sweets, made with fresh local fruit
(ideal with a Cyprus coffee)

€5.50

DRINKS
Πρώτος Οίνος - Ερυθρό - Protos Oinos - Red

75cl

€18.00

75cl

€16.00

Μπύρα ΚΕΟ - KEO beer

65cl

€6.00

Μπύρα ΚΕΟ - KEO beer

33cl

€3.50

Μπύρα Carlsberg - Carlsberg beer

33cl

€3.50

Αναψυκτικά - Soft drinks

33cl

€2.00

Σιράζ, πλούσιο σώμα, από αμπέλια και εμφιάλωση στη Μαραθάσα

Delicious full-bodied Shiraz, grown and bottled in Marathasa

Πρώτος Οίνος - Λευκό - Protos Oinos - White

Ξυνιστέρι, μέτριο σώμα, από αμπέλια και εμφιάλωση στη Μαραθάσα

Medium-bodied Xynisteri, grown and bottled in Marathasa

V

Κατάλληλο για χορτοφάγους
Suitable for vegetarians

Κατάλληλο για vegans

VG Suitable for vegans

To place your order, please contact the restaurant on extension 257
All in-room dining orders will be subject to a €6.00 service charge

