
 

All taxes included 
Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν όλους τους φόρους 

MONTE CARLO PLATTERS  

 ΠΙΑΤΕΛΕΣ  € 

Seafood Lover (Small)  Seafood Lover (πιατέλα μικρή) 15,90 
                                 (1,2,4,6,7,14)                           (1,2,4,6,7,14) 

   3 mussels, 3 prawns, 3 calamari,    3 μύδια, 3 γαρίδες, 3 καλαμαράκια, 
   3 crabs, fish fillet all fried    3 καβουράκια, ψάρι φιλέτο όλα τηγανιτά 
   with a light garlic and fresh cream     με μια ελαφριά σάλτσα με σκόρδο 
   sauce    και φρέσκα κρέμα 

Seafood Lover (Large)  Seafood Lover (πιατέλα μεγάλη) 27,90 
                                 (1,2,4,6,7,14)                                    (1,2,4,6,7,14) 

  6 mussels, 6 prawns, 6 calamari,             6 μύδια, 6 γαρίδες, 6 καλαμαράκια, 
   6 crabs, fish fillet all fried    6 καβουράκια, ψάρι φιλέτο όλα τηγανιτά  
    with a light garlic and    με μια ελαφριά σάλτσα με σκόρδο 
   fresh cream sauce    και φρέσκα κρέμα 

Fisherman’s Platter (1,4,9,7,11) Η πιατέλα του Ψαρά (1,4,9,7,11) 16,50 

   whitebait, bogue, grey mullet,     μαρίδα, γόπες, λυθρίνι, 
   cod fish, fish cake all fried     ψάρι φιλέτο όλα τηγανιτά 

Special Grill Platter (7)  Πιατέλα με διάφορα σχάρας (7) 16,50 

   halloumi, smoked bacon,     χαλούμι, λουκάνικο, μπέικον, 
   sausage, chicken, pork, tzatziki     κοτόπουλο, χοιρινό,  

Vegetarian Platter (1)  Πιάτο Χορτοφάγων (1) 15,00 

   different kinds of vegetables,     διάφορα χορταρικά, ζυμαρικά, 

   pasta, potato    πατάτα 

            All platters are served with with rice, vegetables and chips 
            Όλες οι πιατέλες σερβίρονται με ρύζι, χόρτα βραστά και                             

πατάτες τηγανιτές 

CYPRUS SPECIALTIES  

 ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΣΠΕΣΙΑΛΙΤΕ € 

Ttavas  Τταβάς 11,50 

   meat, onions, potatoes &     κρέας, κρεμμύδια, πατάτες και  
   tomatoes cooked in a clay pot     ντομάτες ψημένα στο φούρνο  
   in the oven      σε παραδοσιακό πύλινο 

Pork Afelia (12)  Αφέλια (12) 10,00 

   pork cooked in red wine and     χοιρινό μαγειρεμένο με κόκκινο κρασί 
   coriander (grain) served with     και κόλιαντρο σερβίρονται με Πουργούρι 
  Bulgur (Cous-cous) and chips     και πατάτες τηγανιτές 

Koupepia  Κουπέπια 10,00 

   wine leaves stuffed with     κληματόφυλλα γεμιστά 
   rice & meat served with chips              σερβίρονται με πατάτες τηγανιτές 

Mousaka (1,3,6,7)  Μουσακάς (1,3,6,7) 10,00 

   layers of minced meat, potatoes,    παραδοσιακή συνταγή με μελιτζάνες, 
   potatoes, zucchini & eggplant     κολοκύθakια, κιμά, πατάτες και 
   topped with béchamel     μπεσαμέλ 

Bulgur (Couscous) (1)  Πουργούρι (1) 3,00 

 

 

The number next to the food indicates the allergies. Υou will find the allergy table on the last 
page of the menu 

Ο αριθμός δίπλα στο φαγητό υποδεικνύει τις αλλεργίες. θα βρείτε τον πίνακα αλλεργιών στην τελευταία 
σελίδα του μενού 


