
All taxes included 
Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν όλους τους φόρους 

MONTE CARLO SPECIAL MEZE 

 FISH MEZE  ΨΑΡΟΜΕΖΕΣ 

2 FISH MEZE € 42,00 3 FISH MEZE € 63,00 

4 FISH MEZE € 84,00 5 FISH MEZE € 100,00 

A rich variety of cold & warm appetizers, Πλούσια ποικιλία από κρύα & ζεστά ορεκτικά, 
fried, casseroled and grilled fish τηγανιτά & σχάρας 

        (1,2,3,4,7,9,11,14)  (1,2,3,4,7,9,11,14) 

Salad with dips (Tarama, Taxini, Σαλάτα με ορεκτικά (ταραμά, ταχίνι, 
Fishmayonnaise, Crabmayonnaise, Pickles) ψαρομαγονέζα, καβουρομαγονέζα, πίκλες) 
Homemade Bread Σπιτικό ψωμί 
Fish Croquettes  Κροκέτες ψαριού 
Calamari Καλαμάρι 
Boiled Shrimps Γαρίδες βραστές 
Saganaki (Seafood in a traditional Σαγανάκι (γαρίδες σερβιρισμένες 
Greek Tomato Sauce with Feta Cheese) με τυρί, φέτα & σάλτσα ντομάτας) 
Fried Fish (Marida, Red & Grey Mullet) Τηγανιτά (Μαρίδα, Μπαρμπούνι, Λυθρίνι) 
French Fries Πατάτες τηγανιτές 
Grilled (Octopus, Squids, Sea bream) Σχάρας (Χταπόδι, Σουπιές, Τσιπούρα) 

The variety of the fried fish depends  Η επιλογή των ψαριών εξαρτάται  
on the fisherman’s daily catch πάντα από την πρωινή ψαριά 

 CYPRUS MEZE  ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΜΕΖEΣ 

2 CYPRUS MEZE € 35,00 3 CYPRUS MEZE € 52,00 

4 CYPRUS MEZE € 69,00 5 CYPRUS MEZE € 86,00 

A rich variety of cold & warm appetizers, Πλούσια ποικιλία από κρύα & ζεστά 
fish, meat & Cypriot specialities ορεκτικά, ψάρια, κρέας & κυπριακά εδέσματα 

(1,3,4,7,11,14)  (1,3,4,7,11,14) 
 

Salad with dips (Tarama, Taxini, Σαλάτα με ορεκτικά (ταραμά, ταχίνι, 
Tzatziki, Smoked Ham, Yoghurt) τζατζίκι, Χοιρομέρι, γιαούρτι) 

Homemade Bread Σπιτικό ψωμί 
Halloumi Χαλούμι 
Bacon Mπέικον 
Sausages Λουκάνικα 
Zucchini with egg Κολοκυθάκι με αυγά 
Local pasta dish Μακαρονάκια χωριάτικα 
Mushrooms in lemon sauce Μανιταράκια σε σάλτσα λεμονιού 
Fried (Marida, Kalamari) Τηγανιτά (μαρίδα, καλαμαράκια) 
French Fries Πατάτες τηγανιτές 
Grilled (chicken, pork kebab, sheftalia) Σχάρας (κοτόπουλο, χοιρινό σουβλάκι, σιεφταλιές) 
Afelia Αφέλια 
Ttavas Τταβάς 
 

 MEAT MEZE  ΚΡΕΑΤΟΜΕΖΕΣ 

      2 MEAT MEZE € 35,00 3 MEAT MEZE € 52,00 

4 MEAT MEZE € 69,00 5 MEAT MEZE € 86,00 

 
Same as Cyprus Meze, without the fish το ίδιο με τον κυπριακό μεζέ, χωρίς τα ψαρικά, 
dishes, instead there will be offered προσθέτοντας παστουρμά, λούντζα και  
pasturma (spicy beef sausage), lounza κουπέπια. (1,3,7,11)   
(smoked pork fillet), and koupepia  
(stuffed wine leaves) (1,3,7,11) 
                                
 

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 

 


