
LUNCH MENU



LUNCH MENU €10.85

SOUP OF THE DAY
Served with croûtons / Σερβίρεται με κρουτόνια

BRUSCHETTAS 

Traditional Italian garlic bread or pomodoro & basil or with 
mozzarella

Παραδοσιακό Ιταλικό σκορδόψωμο ή φρέσκια ντομάτα & 
βασιλικό ή με μοτσαρέλλα

new INSALATA MISTA 

Mixed leaves, cucumber, tomato, olives & Marzano dressing

Ανάμεικτη σαλάτα, αγγουράκι, ντομάτα, ελιές & σάλτσα 
Μαρζάνο

new FUNGOTTO
A large baked Portobello mushroom filled with a mixture of 
mozzarella, creamy goat’s cheese, fresh parsley, garlic and 
breadcrumbs. Served with rocket leaves & Italian bread

Ένα μεγάλο ψητό Πορτοπέλλο μανιτάρι με γέμιση από 
μοτσαρέλλα, κρεμώδες κατσικίσιο τυρί, φρέσκο μαιντανό, 
σκόρδο και φρυγανιά. Σερβιρισμένο με φύλλα ρόκας & 
Ιταλικά ψωμάκια

CHICKEN CAESAR SALAD
Chicken, mixed leaves, tomato, Grana Padano cheese, 
croûtons, Caesar dressing. Served with warm dough sticks 

Κοτόπουλο, ανάμεικτη σαλάτα, ντομάτα, τυρί Γκράνα 
Παντάνο, κρουτόνια, σάλτσα Σήζαρ. Σερβίρεται με ζεστά 
Ιταλικά ψωμάκια

new INSALATA DI NAPOLI
Fresh baby rocket, buffalo mozzarella DOP, cherry 
tomatoes, semi dry tomatoes, mixed bell peppers & 
ciabatta bread croutons.  Served with balsamic honey 
dressing

Ρόκα, μπάφαλο μοτσαρέλλα, ντοματίνια, ημι λιαστές 
ντομάτες, ανάμεικτες πιπεριές & κρουτόνια από ψωμί 
ciabatta. Σερβίρεται με σάλτσα από μέλι και βαλσάμικο

RUCOLA WITH AVOCADO
& QUINOA SALAD  
Fresh wild rocket leaves & quinoa with fresh mint, parsley, 
red onion, tomato cubes, avocado, seeds of sunflower & 
pumpkin, walnuts. Served with honey mustard dressing

Φρέσκα φύλλα ρόκκας & κινόα με φρέσκο δυόσμο, 
μαϊντανό, κόκκινο κρεμμύδι, κύβους ντομάτας, αβοκάντο, 
ηλιόσπορους, σπόρους κολοκύθας και καρύδια.
Σερβίρεται με σάλτσα από μέλι & μουστάρδα

POLLO CON MOZZARELLA
SU CIABATTA 

Grilled chicken fillet on ciabatta bread with fresh baby 
mozzarella & tomato slices with a touch of pesto sauce. 
Served with French fries and a mixed side salad

Κοτόπουλο στη σχάρα σε Ιταλικό ψωμί με φρέσκα 
μοτσαρέλλα, ντομάτα & σάλτσα πέστο. 
Σερβίρεται με πατάτες τηγανιτές & ανάμεικτη σαλάτα

MOZZARELLA BURGER    

Burger topped with mozzarella. Served with French 
fries and a mixed side salad

Μπιφτέκι με τυρί μοτσαρέλλα. 
Σερβίρεται με πατάτες τηγανιτές 
& ανάμεικτη σαλάτα

POLLO ALLA GRIGLIA
Marinated chicken breast with creamy mushroom sauce 
& garlic. Served with rosemary scented new potatoes

Φιλέτο κοτόπουλου μαριναρισμένο με σάλτσα από κρέμα 
γάλακτος & μανιτάρια, και σκόρδο. Σερβίρεται με φρέσκιες 
πατάτες αρωματισμένες με δεντρολίβανο 

new PORTOBELLO BURGER  

Two large Portobello mushroom marinated with balsamic 
and rosemary, topped with fresh mozzarella, cherry 
tomatoes and pesto sauce 

Δύο μεγάλα Πορτοπέλλο μανιτάρια μαριναρισμένα με 
βαλσάμικο και δεντρολίβανο, με φρέσκα

μοτσαρέλλα, ντοματίνια και σάλτσα πέστο

CHOOSE A MAIN MEAL, A SOFT DRINK & DESSERT OF THE DAY 
ADD A STARTER €2.60 / ADD A GLASS OF LOCAL WINE OR A LOCAL BEER €3.00

STARTERS SALADS

GRILLS 

PORTOBELLO BURGER



CANNELLONI
Ricotta & spinach pasta, bèchamel, tomato sauce & Grana 
Padano cheese

Ρολά ζυμαρικών με γέμιση από ανθότυρο & σπανάκι,
μπεσαμέλ, σάλτσα ντομάτας & τυρί Γκράνα Παντάνο

LASAGNE PASTICCIATE
Pasta layers with bolognese sauce, béchamel & Grana 
Padano cheese

Στρώσεις ζυμαρικών με σάλτσα μπολονέζ, μπεσαμέλ & τυρί 
Γκράνα Παντάνο

new SPAGHETTI AL TONNO
Yellowfin tuna chunks with Pomodoro sauce, olives, capers 
& parsley   

Σπαγέττι με κομμάτια κιτρινόπτερου τόνου με σάλτσα 
ντομάτας, ελιές, κάπαρη & μαιντανό 

new PENNE ROSSI 

Penne with onion, leeks, pancetta bacon, pesto rosso & 
pomodoro sauce. Finished with parmesan & fresh basil

Πέννε με κρεμμύδι, πράσο, πανσέττα, πέστο λιαστής 
τομάτας & σάλτσα ντομάτας. Με παρμεζάνα και φρέσκο 
βασιλικό

SPAGHETTI BOLOGNESE
Traditional bolognese sauce made with minced beef & pork

Σάλτσα μπολονέζ με βοδινό & χοιρινό κιμά

PENNE ALLA CARBONARA
Fresh cream, egg, pancetta bacon, parsley

Φρέσκα κρέμα, αυγό, πανσέτα, μαιντανό

PENNE ARRABBIATA  
Garlic, olive oil, chilli, thyme, oregano, parsley, 
butter, tomato sauce

Σκόρδο, ελαιόλαδο, τσίλι, θυμάρι, ρίγανη, μαϊντανός, 
βούτυρο, σάλτσα ντομάτας

PENNE POMODORO 
Mozzarella, basil, olive oil, garlic, tomato sauce

Μοτσαρέλλα, βασιλικός, ελαιόλαδο, σκόρδο, σάλτσα 
ντομάτας

PASTA PENNE ROSSI

CARBONARA

SPAGHETTI AL TONNO

Offer available Monday to Friday from 13:00 to 16:00, excluding Bank 
Holidays or Special Events. No discount is allowed for this promotion.
Price includes all legal charges. Offer may be withdrawn at anytime at 
the manager’s discretion.
Η προσφορά ισχύει Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από 13:00 μέχρι 16:00, εκτός 
εορτών. Δεν ισχύει καμία έκπτωση γι’αυτή την προσφορά.
Οι τιμές περιλαμβάνουν όλες τις νόμιμες χρεώσεις. Η προσφορά μπορεί να 
αποσυρθεί μετά από απόφαση της διεύθυνσης.

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

κατάλληλο για χορτοφάγους) 

 Contains chillies or spicy product   
 Η συνταγή περιέχει τσίλι ή καυτερή ουσία

 Contains nuts or nut oils   
 Η συνταγή περιέχει ξηρούς καρπούς ή έλαια αυτών

         Please also watch out for stray olive stones
 Προσοχή σε πιθανόν κουκούτσια ελιάς

new CARBONARA
Béchamel base with pancetta bacon, mozzarella, Grana 
Padano, soft egg & fresh parsley

Βάση μπεσαμέλ με πανσέτα, μοτσαρέλλα, τυρί Γκράνα 
Παντάνο, μαλακό αυγό & φρέσκο μαιντανό

AMERICAN
Pepperoni, mozzarella, tomato sauce

Πεπερόνι, μοτσαρέλλα, σάλτσα ντομάτας

LA REINΕ
Ham, olives, mushrooms, mozzarella & tomato sauce

Ζαμπόν, ελιές, μανιτάρια, μοτσαρέλλα & σάλτσα ντομάτας

PIZZAS


