I n -Room Dining
Served directly to your room to enjoy in complete privacy
Available between 12:00 – 21:30
APPETISERS
ΚΑΛΑΘΙ ΜΕ ΑΡΤΟΠΟΙΗΜΑΤΑ / MIXED BREAD BASKET

€2.50

ΕΛΙΕΣ / MIXED OLIVES

€2.50

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΡΕΚΤΙΚΩΝ / SELECTION OF DIPS
Επιλέξτε απο παντζάρια,τζατζίκι, ταχίνι
Choose from beetroot, tzatziki, tahini

€2.50 per dip

SALADS
Όλες οι σαλάτες είναι ιδανικές για 1 άτοµο ως κυρίως πιάτο και σαν συνοδευτικό για 2 άτοµα
All salads are suitable for 1 person as a main dish, or 2 persons as a side dish

ΧΩΡΙΑΤΙΚΗ ΣΑΛΑΤΑ / CYPRIOT VILLAGE SALAD

€7.50

Ντοµάτα, αγγούρι, πράσινη πιπεριά, κόκκινο κρεµµύδι, κάππαρη, ελιές, φέτα, µαρούλι
µε ελαιόλαδο και λεµόνι
Tomato, cucumber, green pepper, feta, olives, red onion, capers, lettuce with olive oil
and lemon dressing

ΣΑΛΑΤΑ CASALE / CASALE SALAD
€8.00
Kοµµάτια παστελάκι, κόκκινο κραµπί, ντοµάτα, αγγούρι, φέτα, µαύρες ελιές, κάππαρη
πράσινα χόρτα µε βαλσάµικο ξύδι, µέλι, µουστάρδα και ελαιόλαδο
Cracked pastelaki, red cabbage, tomato, cucumber, feta, black olives, capers, mixed greens
with balsamic, honey, mustard and olive oil dressing
ΣΑΛΑΤΑ ΜΕ ΚΑΤΣΙΚΙΣΙΟ ΤΥΡΙ / GOAT’S CHEESE SALAD

€9.00

Kατσικίσιο τυρί µε µπαχαρικά, αποξηραµένα σύκα και βερύκοκα,
καβουρδισµένα αµύγδαλα, ανάµεικτα λαχανικά µε χαρουπόµελο & βαλσάµικο
Herbed goat’s-cheese, dried fig, dried apricots, roasted almonds, mixed leaves,
carob & balsamic dressing

SANDWICHES
Σερβίρονται µε επιλογή πίττας, τριάρας, Κυπριακού παραδοσιακού ψωµιού ή µαύρο πολύσπορο ψωµί
Served in your choice of pitta, triara, traditional Cypriot village bread or multi-grain brown bread

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ, ΜΑΓΙΟΝΕΖΑ & ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ

€8.00

ΤΟΝΟΣ, ΜΑΓΙΟΝΕΖΑ, ΜΑΪΝΤΑΝΟΣ & ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΡΕΜΜΥ∆Ι

€8.00

ΜΟΤΣΑΡΕΛΑ, ΝΤΟΜΑΤΑ & ΠΕΣΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ

€9.00

ΛΟΥΝΤΖΑ, ΧΑΛΛΟΥΜΙ & ΝΤΟΜΑΤΑ

€10.00

CHICKEN, SWEETCORN & MAYONNAISE

TUNA, MAYONNAISE, PARSLEY & RED ONION

MOZZARELLA, TOMATO & BASIL PESTO

LOUNTZA, HALLOUMI & TOMATO

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
ΠΙΑΤΕΛΛΑ ΜΕ ΦΡΟΥΤΑ

€10.00

ΠΙΑΤΕΛΛΑ ΜΕ ΤΥΡΙΑ

€13.00

ΠΙΑΤΕΛΛΑ ΜΕ ΤΥΡΙΑ & ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ

€16.00

FRUIT PLATTER
Επιλογή φρέσκων, εποχιακών και αποξηραµένων φρούτων
A selection of fresh, seasonal and dried fruit

CHEESE PLATTER
Επιλογή τυριών µαζί µε φρέσκα και αποξηραµένα φρούτα
A selection of cheese cuts, with assorted dried and fresh fruit
MIXED DELI PLATTER
Επιλογή τυριών & αλλαντικών µαζί µε φρέσκα και αποξηραµένα φρούτα
A selection of speciality dried meat and cheese cuts, with assorted dried and fresh fruit

SOMETHING SWEET
ΠΟΡΤΟΚΑΛΟΠΙΤΑ

€6.00

ΜΠΑΚΛΑΒΑ∆ΑΚΙΑ

€6.00

ΧΑΛΒΑΣ

€6.00

ΚΕΪΚ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

€5.00

PORTOKALOPITA

BAKLAVA

BAKED HALVA
CAKE OF THE DAY

DRINKS
ΠΡΩΤΟΣ ΟΙΝΟΣ - ΕΡΥΘΡΟ

75cl

€18.00

ΠΡΩΤΟΣ ΟΙΝΟΣ - ΛΕΥΚΟ

75cl

€16.00

65cl
33cl
33cl
33cl

€6.00
€3.50
€3.50
€2.00

PROTOS OINOS - RED
Σιράζ, Πλούσιο σώµα, από αµπέλια και εµφιάλωση στη Μαραθάσα.
Delicious full-bodied Shiraz, grown and bottled in Marathasa

PROTOS OINOS - WHITE
Ξυνιστέρι. Μέτριο σώµα, από αµπέλια και εµφιάλωση στη Μαραθάσα.
Medium-bodied Xynisteri, grown and bottled in Marathasa
ΜΠΥΡΑ KEO - KEO BEER
ΜΠΥΡΑ KEO - KEO BEER
ΜΠΥΡΑ CARLSBERG - CARLSBERG BEER
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ - SOFT DRINKS

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

