
breakfast
ΠΡΩΙΝΟ

Served / Σερβίρεται 9:00 a.m. - 11:30 a.m.



Prices are in euros and include all taxes | Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν όλους τους φόρους

breakfastΠΡΩΙΝΟ

Served / Σερβίρεται  9:00 a.m. - 11:30 a.m.

YOGHURT BERRY BOWL - 9.5
Greek yoghurt with granola, berries, strawberries, thyme honey & roasted walnuts
Ελληνικό γιαούρτι με γκρανόλα, μούρα, φράουλες, θυμαρίσιο μέλι & καβουρδισμένα καρύδια

BEACH BREAKFAST - 10
Two fried eggs, crispy bacon, English sausages, grilled village halloumi, baked beans, 
cherry tomatoes and mushrooms. 
Δύο αυγά τηγανητά, τραγανό μπέικον, αγγλικά λουκάνικα, χωριάτικο χαλούμι, φασόλια, 
ντοματίνια και μανιτάρια. 

SCRAMBLED EGGS - 9 
Creamy scrambled eggs set on a multigrain bread with guacamole. 
Κρεμώδη αυγά σκραμπλ σε πολύσπορο ψωμί με γουακαμόλε. 

ADD - ΠΡΟΣΘΗΚΗ: Avocado (half) - Αβοκάντο (μισό) + 2 | Salmon - Σολομός +2.5

EGGS BENEDICT - 9.5
Two poached eggs on an English muffin with Italian prosciutto, topped 
with hollandaise sauce. Served with side salad.
Δύο αυγά ποσέ σε αγγλικό μάφιν με Iταλικό προσούτο, σάλτσα ολλανδέζ και συνοδευτική σαλάτα.

EGGS ROYAL - 9.5
Two poached eggs on an English muffin with smoked salmon, topped 
with hollandaise sauce. Served with side salad.
Δύο αυγά ποσέ σε αγγλικό μάφιν με καπνιστό σολομό, σάλτσα ολλανδέζ και συνοδευτική σαλάτα. 

PLAIN OMELETTE - 7.5
ADD: Ham +1 | Halloumi +1 | Cheese +1 | Mushrooms +1
ΠΡΟΣΘΗΚΗ: Ζαμπόν +1 | Χαλούμι +1 | Τυρί +1 | Μανιτάρια +1

pancakesΤΗΓΑΝΙΤΕΣ

STRAWBERRY PANCAKES - 9
Homemade pancakes with strawberries, blueberries, mascarpone cream cheese and maple syrup
Σπιτικές τηγανίτες με φράουλες, βατόμουρα, κρέμα τυριού μασκαρπόνε και σιρόπι σφενδάμου

BANANA PANCAKES - 9
Homemade pancakes with banana, hazelnut cream, mascarpone cream cheese and biscuit crumble  
Σπιτικές τηγανίτες με μπανάνα, κρέμα φουντουκιού, κρέμα τυριού μασκαρπόνε και biscuit crumble



Prices are in euros and include all taxes | Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν όλους τους φόρους

TROPICANA - 6.5
Fresh pineapple and mango with greek yoghurt
and coconut milk
Φρέσκος ανανάς και μάνγκο με ελληνικό γιαούρτι
και γάλα καρύδας

STRAWBERRY & BANANA - 6.5
Fresh Strawberries and bananas with greek 
yoghurt and coconut milk
Φρέσκες φράουλες και μπανάνες με ελληνικό 
γιαούρτι και γάλα καρύδας

SAHARA - 6.5
Banana and dates with greek yoghurt
and almond milk
Μπανάνα και χουρμάδες με ελληνικό γιαούρτι
και γάλα αμυγδάλου

BERRIES & STRAWBERRY - 6.5
Mixture of strawberries, blueberries and raspberries 
with greek yoghurt and almond milk
Μείγμα από φράουλες, βατόμουρα και σμέουρα με 
ελληνικό γιαούρτι και γάλα αμυγδάλου

smoothiesΣΜΟΥΘΙΣ

ICED COFFEES
Frappe 3.5

Freddo Espresso 3.5 

Freddo Cappuccino 3.75

Iced Latte 3.75

Iced Americano 3.75

HOT BEVERAGES
Americano 3.5

Espresso 2 

Double Espresso 3

Cappuccino 3.75 

Flat White 3.75

Espresso Macchiato 2.5

Latte Macchiato 3.75

Instant Coffee (Nescafé) 3.75 

Hot Chocolate 4

Cyprus Coffee 2

Double Cyprus Coffee 2.5

ADD SYRUP: 0.50
Caramel, Hazelnut, Vanilla

coffeesΚΑΦΕΔΕΣ

LUXURY TEA BAGS - 3.75
English Breakfast, Earl Grey, Green Tea, Peppermint, Herbs & Honey, 
Pure Camomile
English Breakfast, Earl Grey, Πράσινο τσάι, Μέντα, Βότανα & Μέλι, 
Χαμομήλι 

teasΤΣΑΓΙΑ

wafflesΒΑΦΛΕΣ

SNOW WHITE - 9
Vanilla ice cream, white chocolate and strawberries
Παγωτό βανίλια, λευκή σοκολάτα και φράουλες

NUTELLA BANANA - 9
Nutella, banana and vanilla ice cream  / Νουτέλα, μπανάνα και παγωτό βανίλια

SWEET CANADA - 9
Vanilla ice cream and maple syrup / Παγωτό βανίλια και σιρόπι σφενδάμου



snacksΣΝΑΚΣ         

TOASTED SANDWICHES - 9.5
Choice of ham, pork loin, streaky bacon, halloumi and edam cheese. 
Served with tomato, cucumber and french fries           
Επιλογή από ζαμπόν, λούντζα, μπέικον, χαλούμι και τυρί ένταμ. 
Σερβίρεται με ντομάτα, αγγούρι και πατάτες τηγανιτές

CLASSIC CLUB - 13
Double Decker club sandwich with chicken, bacon, edam cheese, egg,
tomato, lettuce and mayonnaise. Served with French fries
Club σάντουιτς, με κοτόπουλο, μπέικον, τυρί edam, ντομάτα, αυγό, μαρούλι
και μαγιονέζα. Σερβίρεται με τηγανιτές πατάτες         

CHICKEN CEASAR WRAP - 11
Tortilla wrap with grilled chicken, parmesan cheese, tomato, lettuce,  
and Caesar dressing. Served with French fries
Τορτίγια με κοτόπουλο στη σχάρα, παρμεζάνα, ντομάτα, μαρούλι και 
σάλτσα του Καίσαρα. Σερβίρεται με τηγανιτές πατάτες   

VEGGIE WRAP - 9.5
Tortilla wrap with grilled vegetables, caramelized onions and beetroot hummus.
Served with French fries
Τορτίγια με λαχανικά σχάρας, καραμελωμένα κρεμμύδια και χούμους από παντζάρι.
Σερβίρεται με τηγανιτές πατάτες

CYPRUS SPECIAL SANDWICH - 11
Cyprus halloumi and smoked lountza in pita bread with tomato and cucumber.
Served with French fries  
Κυπριακό χαλούμι και καπνιστή λούντζα σε πίτα με ντομάτα και αγγούρι.
Σερβίρεται με τηγανιτές πατάτες

CHICKEN BURGER - 14.5      
Crispy seared chicken schnitzel in panko, set on a burger bun with tomato, lettuce 
and melted mozzarella cheese. Served with French fries
Τραγανό σνίτσελ κοτόπουλου σε πάνκο (panko), πάνω σε ψωμάκι με ντομάτα, μαρούλι
και λιωμένη μοτσαρέλα. Σερβίρεται με τηγανιτές πατάτες        

BLUE BEACH BURGER - 16
Black Angus beef burger with lettuce, tomato and cheddar cheese. 
Served with French fries and BBQ sauce
Βοδινό μπιφτέκι Black Angus με μαρούλι, ντομάτα και τυρί τσένταρ.
Σερβίρεται με πατάτες τηγανιτές και σάλτσα μπάρμπεκιου



Prices are in euros and include all taxes | Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν όλους τους φόρους

DETOX - 5
Carrot, celery, lemon / Καρότο, σέλινο, λεμόνι

BALANCE - 5
Beetroot, lime, apple and pineapple

Παντζάρι, λάιμ, μήλο και ανανάς

SUNSHINE- 5
Carrot, apple, orange and ginger

Καρότο, μήλο, πορτοκάλι και τζίντζερ

GREEN GODDESS - 5
Green apple, cucumber, celery and ginger

Πράσινο μήλο, αγγουράκι, σέλινο και τζίντζερ

ORANGE - 4

POMEGRANATE - 6

ΦΡΕΣΚΟΙ ΧΥΜΟΙ

 fresh juices 

CUBANITA - 4.5 
Lemonade blended with fresh lime, mint leaves 

and mint syrup
Λεμονάδα αναμεμειγμένη με φρέσκο λάιμ, φύλλα 

μέντας και σιρόπι μέντας

SUMMER PASSION - 4.5
Lemonade with passion fruit, fresh orange, 

ginger and soda water
Λεμονάδα με φρούτα του πάθους, φρέσκο πορτοκάλι,

τζίντζερ και σόδα

CYPRUS LAVENDER - 4.5
Lavender infused lemonade with honey, lemon juice,  

ginger and soda water
Λεμονάδα με άρωμα λεβάντας, μέλι, χυμό λεμονιού, 

τζίντζερ και σόδα

lemonades 

Natural Mineral Water (Cyprus), 100cl  2.5

Natural Mineral Water (Cyprus), 50cl  1.5

Acqua Panna (Alpine Water), 1L 4.75

San Pellegrino, Sparkling Water, 25cl  2.5

San Pellegrino, Sparkling Water, 75cl  4.5

waterΝΕΡΟ

beverages
ΠΟΤΑ

SOFT DRINKS 33cl - 3
Coca-cola, Sprite, Fanta

ICED TEA 33cl - 3
Lemon | Peach - Λεμόνι | Ροδάκινο

FRUIT JUICES - 2.5
Cartons 250ml: Orange | Apple | Peach

Κουτιά 250ml: Πορτοκάλι | Μήλο | Ροδάκινο

ΜΙΛΚ ΣΕΙΚ

Vanilla | Chocolate | Strawberry
Βανίλια | Σοκολάτα | Φράουλα

4.5

milk shakes

ΛΕΜΟΝΑΔΕΣ 33CL


