Take Away Menu
Take-away service available from 12:00 to 21:00

(Please note, take away service is not available for hotel residents. Instead, please use the In-Room Dining menu.)

APPETISERS
ΚΑΛΑΘΙ ΜΕ ΑΡΤΟΠΟΙΗΜΑΤΑ / MIXED BREAD BASKET

€2.00

ΕΛΙΕΣ / MIXED OLIVES

€2.00

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

€2.00 per dip

ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ/ CYPRIOT CURED MEATS

€6.50

ΝΤΟΜΑΤΟΚΕΦΤΕ∆ΕΣ / TOMATOKEFTEDES

€3.50

Σπιτίσιοι ντοµατοκεφτέδες µε γιαούρτι και άνηθο
Homemade tomato and vegetable fritters, with a yogurt and dill dip

SALADS
ΧΩΡΙΑΤΙΚΗ ΣΑΛΑΤΑ / CYPRIOT VILLAGE SALAD

€6.50

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
€7.00
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 ΤΟΥ ΚΑΙΣΑΡΑ ΜΕ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ / CHICKEN CAESAR SALAD

€7.00

Η κλασσική σαλάτα του Καίσαρα µε τυρί παρµεζάν, µπέϊκον, κρουτόνια, ντοµατίνια
µε σπιτικό caesar ντρέσσιγκ.
The classic salad with parmesan cheese, bacon, croutons, cherry tomatoes
& homemade caesar dressing

ΣΑΛΑΤΑ ΜΕ ΚΑΤΣΙΚΙΣΙΟ ΤΥΡΙ / GOAT’S CHEESE SALAD

€8.00

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

To place your order, please call Byzantino Restaurant on 22 952444

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

€7.00

ΤΟΝΟΣ, ΜΑΓΙΟΝΕΖΑ, ΜΑΪΝΤΑΝΟΣ & ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΡΕΜΜΥ∆Ι

€7.00

ΜΟΤΣΑΡΕΛΑ, ΝΤΟΜΑΤΑ & ΠΕΣΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ

€8.00

ΛΟΥΝΤΖΑ, ΧΑΛΛΟΥΜΙ & ΝΤΟΜΑΤΑ

€10.00

ΤΗΓΑΝΙΤΕΣ ΠΑΤΑΤΕΣ / CHUNKY CHIPS

€5.00

CHICKEN, SWEETCORN & MAYONNAISE

TUNA, MAYONNAISE, PARSLEY & RED ONION

MOZZARELLA, TOMATO & BASIL PESTO

LOUNTZA, HALLOUMI & TOMATO

Σερβίτονται σε χωνάκι µε κέτσαπ, µαγιονέζα ή σάλτσα κόκτεϊλ
Served in a cone with ketchup, mayonnaise or cocktail sauce

MAINS
ΓΕΜΙΣΤΑ / GEMISTA

€13.00

Εποχιακά λαχανικά γεµιστά µε ρύζι, κιµά και βότανα ψηµένα σε σάλτσα ντοµάτας
Seasonal vegetables stuffed with rice, mince and herbs, baked in a rich tomato sauce

ΚΟΥΠΕΠΙΑ / KOUPEPIA
Κλιµατόφυλλα γεµιστά µε ρύζι, κιµά και βότανα; µια παραδοσιακή νοστιµιά
Vine leaves stuffed with rice, mince and herbs; a traditional favourite

€13.00

ΜΟΥΣΑΚΚΑΣ / MOUSSAKA
Στρώσεις µελιντζάνας και αρωµατισµένου κιµά καλυµµένα µε κρεµώδες µπεσιαµέλ
Layers of aubergine and aromatic pork mince topped with a creamy nutmeg bechamel

€12.00

ΠΑΣΤΙΤΣΙΟ / PASTITSIO

€11.00

Στρώσεις µακαρόνια µε αρωµατισµένο κιµά καλυµµένα µε κρεµώδες µπεσιαµέλ
Baked macaroni with an aromatic pork mince filling, topped with a creamy béchamel sauce

ΚΟΤΟΛΕΤΤΑ ΧΟΙΡΙΝΗ / PORK CHOP

€14.00

Χοιρινή κοτολέττα στη σχάρα µε σάλτσα από ψιλοκοµµένη τοµάτα και κρεµύδι
Juicy grilled pork chop with a tomato and onion relish

ΑΡΝΙ ΚΛΕΦΤΙΚΟ / LAMB KLEFTIKO

€16.00

Παραδοσιακό, µυρωδάτο, αργοψηµένο αρνί εµποτισµένο µε βότανα του βουνού και σκόρδο
Traditional, fragrant, slow-cooked lamb, infused with mountain herbs and garlic

AΦΕΛΙΑ / AFELIA
Παραδοσιακά αφέλια µαριναρισµένα σε κόκκινο κρασί και κόλιανδρο
Traditional pork afelia marinated in red wine and coriander

€13.00

ΦΑΚΕΣ ΚΑΙ ΓΛΥΚΟΠΑΤΑΤΑ / LENTIL AND SWEET-POTATO BAKE
Καρυκευµένες φακές, καρότα, κρεµµύδι, κόκκινη πιπεριά και κολοκύθι, µε γλυκοπατάτα
Spiced baked lentils, carrot, onion, red pepper and pumpkin, with a sweet potato topping

€12.00

ΜΠΟΥΤΙΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΕ ΠΑΠΡΙΚΑ / CHICKEN THIGHS WITH PAPRIKA

€12.00

Μπούτια κοτόπουλο στο ξυλάκι µε κόκκινη πιπεριά και κρεµµύδι πασπαλισµένα µε πάπρικα
Chicken thighs skewered with red pepper and onions, sprinkled with smoked paprika

SOMETHING SWEET
ΠΟΡΤΟΚΑΛΟΠΙΤΑ / PORTOKALOPITA
ΜΠΑΚΛΑΒΑ∆ΑΚΙΑ / BAKLAVA
ΧΑΛΒΑΣ / BAKED HALVA
ΚΕΪΚ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ / CAKE OF THE DAY

€6.00
€6.00
€6.00
€5.00

To place your order, please call Byzantino Restaurant on 22 952444

