ΠΑΙΔΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ 2018

ΡΟΦΗΜΑΤΑ
ΧΥΜΟΙ ΦΡΟΥΤΩΝ 2.50

Παρακαλώ ρωτήστε τον σερβιτόρο σας
για τις επιλογές µας

ΦΡΕΣΚΟΣ ΧΥΜΟΣ
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΟΥ 25cl 3.00
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ 33cl
2.00
Coke, Coke light, Coke Zero,
Fanta, Sprite

iced tea 2.20

Λεµόνι ή ροδακινο

Σηµείωση: Τα επιδόρπιά µας παρασκευάζονται
σε χώρο όπου χρησιµοποιούνται ξηροί καρποί.
Οι φράουλες είναι εποχιακά φρούτα και µπορεί
να αντικατασταθούν µε άλλο φρούτο.

decadent
milkshakes 3.20

Φράουλα, σοκολάτα, καραµέλα βουτύρου,
σοκολάτα βουτύρου

milkshakes 2.80

Φράουλα, σοκολάτα,
βανίλια, τσιχλόφουσκα

ΚΥΡΙΩΣ ΓΕΥΜΑΤΑ
ΚΥΡΙΩΣ ΓΕΥΜΑΤΑ

ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤ
ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ

SUSHILICIOUS SUSHILICIOUS

Προσθέστε
6 τεµ. hosomaki
µεµε
αβοκάντο,
σολοµό, 1 επιπλέον µερίδα
2.001 επιπλέον µερίδα
Προσθέστε
6 τεµ. hosomaki µε αβοκάντο,
2 mini nigiri
σολοµό, 2 mini nigiri µε
minipanko
nigiri µε
γαρίδα,
2 mini panko
prawn, αγγουράκι κοµµένο
2 mini nigiri µε γαρίδα, 22mini
prawn,
αγγουράκι
κοµµένο
σε µικρέςκοµµένα
λωρίδες σε
καιµικρές
πατατάκια
κοµµένα σε µικρές λωρίδες.
σε µικρές λωρίδες και πατατάκια
λωρίδες.

5.20

5.20

ΝΟΣΤΙΜΕΣ ΝΟΣΤΙΜΕΣ
ΜΠΑΛΕΣ ΡΥΖΙΟΥ
ΜΠΑΛΕΣ ΡΥΖΙΟΥ

Μπάλες
τραγανού ρυζιού µε χα
Μπάλες τραγανού ρυζιού
µε χαλούµι
σερβιρισµένες
σερβιρισµένες µε σάλτσα
ντοµάτας µε σάλτσα ντοµά

ΓΑΡΙΔΕΣ
ΠΑΝΕ

ΓΑΡΙΔΕΣ
ΠΑΝΕ

5.00

5.00

(για χορτοφάγους).

(για χορτοφάγους).

3.00

3.00

Σερβίρονται µε µαγιονέζα
Σερβίρονται µε µαγιονέζα
µε µυρωδικά
µε µυρωδικά

ΓΑΡΙΔΟΜΑΝΙΑ ΓΑΡΙΔΟΜΑΝΙΑ

νοστιµότατες γαρίδες σχάρας
5 νοστιµότατες γαρίδες 5σχάρας
σερβιρισµένες
µε σως 1000 island,
σερβιρισµένες µε σως 1000
island,
πατάτες τηγανητές και ρύζι.
πατάτες τηγανητές και ρύζι.

4.20

4.20

ΕΛΑ ΓΙΑ 1ΠΙΑΤΕΛΑ ΓΙΑ 1

Ψάρι πανέ,
χαλούµι
και 2 γαρίδες στη σχάρα.
νέ, καλαµάρι, χαλούµι
και 2καλαµάρι,
γαρίδες στη
σχάρα.
Σερβιρισµένο
µε σως 1000 island,
σµένο µε σως 1000
island,
πατάτες τηγανητές και ρύζι.
τηγανητές και ρύζι.

5.20

ΤΡΑΓΑΝΟ ΤΡΑΓΑΝΟ
ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΙ ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΙ

Λαχταριστό τηγανητό καλαµάρι
Λαχταριστό τηγανητό καλαµάρι
σερβιρισµένο
µε σως 1000 island,
σερβιρισµένο µε σως 1000
island,
πατάτες
τηγανητές
και ρύζι.
πατάτες τηγανητές και ρύζι.

4.20

4.20

ΛΑΧΤΑΡΙΣΤΕΣ ΛΑΧΤΑΡΙΣΤΕΣ
ΨΑΡΟΜΠΟΥΚΙΕΣΨΑΡΟΜΠΟΥΚΙΕΣ

Μικρές
Μικρές µπουκιές από ψάρι
πανέ,µπουκιές από ψάρι πανέ,
σερβίρονται
µε σως 1000 island,
σερβίρονται µε σως 1000 island,
πατάτες
τηγανητές
και ρύζι.
πατάτες τηγανητές και ρύζι.

4.20

4.20

σηµειώστε:
Τα ψάρια καιστη
τα ίδια
οστρακοειδή
µαγειρεύονται
στη ίδιαµπορούµε
σχάρα. Κάνουµε
ό,τι καλύτεροόλα
µπορούµε
για να αφαιρέσουµε όλα τα
σηµειώστε: Τα ψάρια Παρακαλώ
και τα οστρακοειδή
µαγειρεύονται
σχάρα. Κάνουµε
ό,τι καλύτερο
για να αφαιρέσουµε
τα
κόκαλα
τα ψάρια,
αλλά µερικάΤαµικρά
µπορεί
παραµείνουν.
Τα παιδικάσε
µας
γεύµατα
παρασκευάζονται
σε χώρο που χειρίζεται ξηρούς καρπούς.
ό τα ψάρια, αλλά µερικά
µικράαπό
µπορεί
να παραµείνουν.
παιδικά
µας να
γεύµατα
παρασκευάζονται
χώρο
που χειρίζεται
ξηρούς καρπούς.
κάποια από
τα επιδόρπια
περιέχουν
ξηρούς
καρπούς.
Παρακαλώπληροφορίες.
ρωτήστε µας Όλα
για περισσότερες
Όλα τα θαλασσινά είναι
ποια από τα επιδόρπιαΕπίσης,
µας περιέχουν
ξηρούς
καρπούς.µας
Παρακαλώ
ρωτήστε
µας
για περισσότερες
τα θαλασσινάπληροφορίες.
είναι
κατεψυγµένα
εκτός
αν αναφέρεται
διαφορετικά.
Οιεξυπηρέτησης,
τιµές περιλαµβάνουν
κόστος
εξυπηρέτησης,
όλους τους
φόρους και όλες τις νόµιµες χρεώσεις.
να εκτός αν αναφέρεται
διαφορετικά.
Οι τιµές
περιλαµβάνουν
το κόστος
όλους το
τους
φόρους
και όλες τις νόµιµες
χρεώσεις.
παρουσίαση
και ηνα
διακόσµηση
τωντηπιάτων
µπορεί να διαφέρει από τη φωτογραφία.
ση και η διακόσµηση Ητων
πιάτων µπορεί
διαφέρει από
φωτογραφία.
Εάνσεέχετε
οποιαδήποτε
σε φαγητό
παρακαλώ
ζητήστε
τον διευθυντή το
βιβλίο µε τις αλλεργιογόνες ουσίες.
οποιαδήποτε αλλεργία
φαγητό
παρακαλώαλλεργία
ζητήστε από
τον διευθυντή
το βιβλίο
µεαπό
τις αλλεργιογόνες
ουσίες.

ΠΑΓΩΤΟ
ΜΕ ΧΑΛΒΑ

ΕΠΙΔΟΡΠΙΟ

Σερβίρεται µε
σως καραµέλας
βουτύρου

ΔΙΑΦΟΡΕΣ
ΓΕΥΣΕΙΣ ΠΑΓΩΤΟΥ

3.00

Παρακαλώ ρωτήστε τον σερβιτόρο σας
για τις επιλογές µας

1.00 η µπάλα

ΠΑΓΩΤΟ
ΜΕ ΚΥΠΡΙΑΚΑ
ΛΟΥΚΟΥΜΙΑ

Σερβίρεται µε
σιρόπι τριαντάφυλλο

3.00

ΜΟΥΣ
ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ

Μους σοκολάτας
µε παντεσπάνι

4.00

ΚΑΝΤΑΪΦΙ

Σιροπιαστό ψιλοκοµµένο
φύλλο µε γέµιση από ψιλοκοµµένα
καρύδια µε κανέλα

3.80

ΣΟΥΦΛΕ

∆ιαθέσιµο σε σοκολάτα,
λευκή σοκολάτα και
φιστίκι Αιγίνης

4.50

ΣΑΡΑΓΛΙ

2 σιροπιαστά φύλλα
µε γέµιση παγωτό
βανίλιας

3.00

