
OFFER €7.80
3 Courses  (excluding drinks) 
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Choose a Starter
Επιλέξτε ένα Ορεκτικό
Dough Balls with Garlic Butter  
Ιταλικά φρεσκοψηµένα ψωμάκια αλειµµένα µε 
σκορδοβούτυρο 

Traditional Italian Garlic Bread
Ιταλικό ψωμί αλειµµένο µε σκορδοβούτυρο 

Choose a Main
Επιλέξτε ένα Κυρίως Πιάτο

Pizza
Margherita V

Mozzarella, tomato sauce 
Μοτσαρέλλα, σάλτσα ντομάτας

La Reine
Cotto ham, black olives, mushrooms, mozzarella &  
tomato sauce
Ζαμπόν, ελιές, μανιτάρια, μοτσαρέλλα &  
σάλτσα ντομάτας

Pollo
Mozzarella, tomato sauce & chicken
Μοτσαρέλλα, σάλτσα ντομάτας & κοτόπουλο

American
Pepperoni, mozzarella, tomato sauce
Πεπερόνι, μοτσαρέλλα, σάλτσα ντομάτας

Pasta
Half Spaghetti Bolognese
Traditional bolognese sauce  & Grana Padano cheese 
Σάλτσα μπολονέζ & τυρί Γκράνα Παντάνο

Half Penne Napoletana V   GF OPTION

Tomato sauce / Σάλτσα ντομάτας

Bianca Penne 
Bechamel sauce with button mushrooms
Σάλτσα μπεσαμέλ με μανιταράκια

Grills 
Plain Burger
Our own freshly homemade burgers of 150gr are made 
of 100% pure ground beef & are served in a brioche bun 
with French fries / Σπιτίσια φρέσκα μπιφτέκια 150γρ από 
100% αγνό βοδινό. Σερβίρονται σε ψωμάκι brioche & 
συνοδεύονται με πατάτες τηγανιτές

Chicken Burger
Chicken burger with French fries, served with sliced 
cucumbers & tomatoes / Μπιφτέκι κοτόπουλο με πατάτες 
τηγανιτές, με αγγουράκι & ντομάτα

NEW   Chicken Goujons
Deep fried chicken strips coated with corn flake crust. 
Served with fried potatoes, sliced tomato, cucumber & 
our special tomato dipping sauce / Τηγανισμένες λωρίδες 
από κοτόπουλο με κρούστα καλαμποκιού. Σερβίρονται με 
τηγανιτές πατάτες, τομάτες, αγγούρι & το δικό μας ντιπ από 
σάλτσα τομάτας

For the really little ones order any main for only €5.15
Για τα πιο μικρά παιδιά, παραγγείλετε οποιοδήποτε 
κυρίως πιάτο για €5.15

Choose a Dessert
Επιλέξτε ένα Επιδόρπιο
1 Scoop of Ice Cream
Παγωτό της επιλογής σας (1 μπάλα)

Chocolate Fudge Cake
Served with hot chocolate fudge sauce and vanilla ice cream 
Σερβίρεται με ζεστή σάλτσα σοκολάτας και παγωτό βανίλια

Chocolate Sundae
Chunks of chocolate fudge cake topped with vanilla ice cream, 
hot chocolate fudge sauce & chocolate decor 
Κομμάτια κέικ σοκολάτας, παγωτό βανίλια, ζεστή σάλτσα 
σοκολάτας & διακόσμηση από σοκολάτα

Drinks
Milkshakes 250ml €3.00
Chocolate, Strawberry, Vanilla
Σοκολάτα, Φράουλα, Βανίλια

Orange Juice 250ml €2.60
Χυμός Πορτοκάλι

Soft Drinks 250ml €2.60
Αναψυκτικά

Glass of Milk 250ml €1.35
Ποτήρι Γάλα

 V  Suitable for vegetarians  (Grana Padano cheese is not suitable for vegetarians)
Κατάλληλο για χορτοφάγους (Το τυρί Γκράνα Παντάνο δεν είναι κατάλληλο για χορτοφάγους) 

Prices include all legal charges / Οι τιμές περιλαμβάνουν όλες τις νόμιμες χρεώσεις

 GF OPTION  Available to order as Gluten Free option (Only Penne Pasta) / Διαθέσιμο πιάτο χωρίς γλουτένη


