
Three Egg Omelette                                                                 
Με επιλογη γεµισης – µανιταρια, τυρι, ντοµατα, γλυκιές πιπεριές, χαµ,
µπεικον, κρεµµυδι. Σερβιρεται µε σαλατα και πατατες.
Omelette with choice of filling: mushrooms, cheese, tomato, sweet pepper,
ham, bacon, onion, served with salad and potato

Trippers Breakfast                                                                         
Mπεικον, αυγα, χαλουµι, λουκανικο, µανιταρια, φασολια, ντοµατα
 Bacon, eggs, Haloumi cheese, sausage, mushrooms, beans, tomato

ΟΡΕΚΤΙΚΑ | APPETIZERS

ΠΡΩΙΝΟ | BREAKFAST

Mozzarella Caprice                                                               
Φρεσκο τυρι Μοτσαρελλα µε ντοµατα, πεστο βασιλικου και ροκa
Fresh Mozzarella cheese with tomato, pesto, rocket

Cheese Saganaki  
Τηγανισµενο τυρι µε φρεσκα ροκα και κρεµα βαλσαµικου
Fried cheese with fresh rocket and balsamic cream

Breaded Shrimps (8 pcs)  
Με σαλτσα µανγκο
With mango sauce

Thai Spring Rolls (8 pcs) 
Σερβιρισµενα µε γλυκια σαλτσα σογιας
 Served with sweet soya sauce

Mozzarella cheese Fingers (8 pcs) 
Τηγανισµενο τυρι Μοτσαρελλα σερβιρισµενο µε σπιτικη σαλτσα ντοµατας
Fried Mozzarella cheese served with home made tomato sauce

Shrimps Sauté   
Με βουτηρο, µαιτανο και φρυγανιες
Shrimps in butter, parsley and toast



Village Salad 
∆ιαφορα µαρουλια, ντοµατα, αγγουρακι, κουτρουβι, ελιες, κρεµµυδι, φετα
Lettuce, tomato, cucumber, olives, onion, Feta cheese and capers

Rocket Salad 
Φρεσκοκοµενα φυλλα ροκας µε λιαστες ντοµατες,
κουκουναρια, αγρια βατοµουρα, τηγανητο τυρι
Fresh rocket leaves with sun-dried tomatoes,
pine cone seeds, wild berries and fried cheese

Caesar Salad
Παραδοσιακη σαλατα του Καισαρα µε φρεσκο µαρουλλι, µαριναρισµενο
κοτοπουλο σχαρας, τσιγαρισµεµο µπεικον, νιφαδες παρµεζανας και κρουτονια
Traditional Caesar Salad with fresh lettuce, marinated grilled chicken
fried bacon, Parmesan cheese flakes

Grilled Vegetable Salad
Φρεσκα φυλλα µαρουλλιου, µανιταρακια σχαρας, γλυκες πιπεριες,
καρδιες αγκιναρας, ελληνικη πιττα και φετα
Fresh lettuce leaves, grilled mushrooms, sweet pepper,
artichoke, greek pita, feta cheese

Avocado Salad
Μαρουλλι, φρεσκο αβοκαντο, µανιταρακια
σχαρας, γαριδες και αραβοσιτο
Lettuce, fresh avocado, grilled mushrooms, prawns and sweet corn

Sea Food Salad
Πρασινη σαλατα µε καπνιστο σολωµο, µυδια και µεγαλες γαριδες
Green salad with smoked salmon, mussels, large prawns

ΣΑΛΑΤΕΣ | SALADS



Club Sandwich 
Mαριναρισµενο κοτοπουλο σχαρας, µαγιονεζα, ντοµατα
µπεικον, αυγο βραστο, µαρουλλι και τυρι
Marinated grilled chicken, mayonnaise, tomato,
bacon, boiled egg, lettuce and cheese

Pita Sandwich
Με χαλουµι, λουντζα, ντοµατα και αγγουρι
With Haloumi cheese, lountza tomato, cucumber

Italian Sandwich
Ιταλικη µπακετα µε µοτσαρελλα, σαλαµι Ναπολις,
λιαστες ντοµατες, παστα ελιας
Italian baguette with Mozzarella cheese, Napoli’s salami,
sun-dried tomatoes, olive paste

Vegetarian Sandwich
Κυπριακη πιττα µε ροκα, µανιταρι, αβοκαντο, λιαστες ντοµατες
Cyprus pita with rocket, mushrooms, avocado, sun-dried tomatoes

Salmon Club Sandwich
Ψωµι ολικης αλεσεως, καπνιστος σολωµος, µαρουλλι, κρεµωδες τυρι,
αγγουρακι ξυδατο, αυγο βραστο και κρεµµυδι
Brown Bread, smoked salmon, lettuce, cheese, pickled cucumber, boiled egg, onion

Chicken Wrap Sandwich
φιλετο κοτοπουλο σχαρας µε ντοµατα, αγγουρακι και µαρουλλι
Grilled chicken fillet with tomato, cucumber, lettuce

Chicken Fajitas 
Τορτιλλας µε γεµιση απο κοτοπουλο, πιπεριες και κρεµµυδι.
Σερβιρονται µε ξινοκρεµα, γουακαµολε και µεξικανικο ρυζι
Tortillas with filling of chicken, pepper, onion, served with sour cream,
guacamole and Mexican rice

Ham and Cheese Toast
Mε Τηγανιτες πατατες
With French fries



Plain Burger  

Chicken Burger 

Cheese Burger / Cheese Chicken Burger   

American Burger / American Chicken Burger
Σπιτικο µπιφτεκι, αγγουρακι ξυδατο, µαγιονεζα, ροδελλες κρεµµυδιου και µπεικον
Home made burger, pickled cucumber, mayonnaise, onion rings and bacon

Ala King Burger / Ala King Chicken Burger 
Mε φρέκα Κρέµα, γλυκίες πιπερίες και γαρίδες
Fresh cream, sweet peppers, and shrims

Feta Burger / Feta Chicken Burger 
Ντοµατα, φέττα  και φρεσκα ροκα
Hamburger with Feta cheese, tomato and fresh rocket

Diavola Burger / Diavola Chicken Burger 
Μανιταρια, καυτερες πιπεριες, γαριδες, φρεσκια κρεµα και µαιντανο
Mushrooms, chilli pepper, prawns, fresh cream, parsley

Veggie Burger  
Σπιτικο µπιφτεκι λαχανικων µε ροδελλες κρεµµυδιου και αγγουρακι τουρσι
Home made vegetable hamburger with onion rings, pickled cucumber

ΜΠΙΦΤΕΚΙΑ BURGERS

TRIPPERS BURGERS



Napolitano
Φρεσκια σαλτσα ντοµατας
Fresh tomato sauce

Bolognaise             
σαλτσα ντοµατας µε κυµα
Tomato sauce with minced meat

Carbonara 
Μανιταρακι, µπεικον, κρεµµυδι και φρεσκια κρεµα
Mushrooms, bacon, onion, fresh cream

A la Marinara 
Γαριδες, µυδια, καπνιστο σολωµο, γλυκες πιπεριες, σαλτσα ντοµατας και σκορδο
Prawns, mussels, smoked salmon, sweet pepper, fresh tomato sauce

Polonello      
Κοτοπουλο, µανιταρακι, κρεµµυδι, χαµ, γλυκες πιπεριες, φρεσκια κρεµα
Chicken, mushrooms, onion, ham, sweet pepper and fresh cream

Vegetarian  
Μανιταρακι, αγκιναρες, κρεµµυδι, ελιες, µπροκολι, πιπεριες, φρεσκια σαλτσα ντοµατας
Mushrooms, artichoke, onion, olives, broccoli, sweet pepper, fresh tomato sauce
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A Mediterranean       
Σαλαµι Παρµα, ιταλικη πανσετα, µανιταρακι,
πιπεριες, σπιτικη σαλτσα ντοµατας.
Parma salami, Italian pancetta, mushrooms,
sweet pepper, home made tomato sauce

Vatican      
Λιαστες ντοµατες, µοτσαρελλα, προσιουτο,
µανιταρακι και σαλτσα ντοµατας.
Sun-dried tomatoes, Mozzarella cheese,
prosciutto, mushrooms, tomato sauce

Veggie Trip      
Πρασινη πιπερια, αραβοσιτο, µανιταρακι,
µπροκολι, κρεµµυδι και ντοµατα
Green pepper, corn, mushrooms,
broccoli, onion, tomato

                                                  

 
                                                                           

                                                                                  

PASTA Πέννες ή Σπαγγέτι  Penne οr Spaghetti



CHICKEN ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ

                                                  

 
                                                                           

                                                                                  

Chicken Kebab            
Κοτοπουλλο σουβλακι µαριναρισµενο µε αρωµατικα βοτανα, ταµπουλι, πατατες τηγανιτες και τζατζικι
Marinated in flavour herbs, served with tabouli salad, fried potato and Tzatziki dip

Chicken Fillet                                                             
Φιλετο κοτοπουλλο µαριναρισµενο, µε φρεσκα σαλατα, πατατες τηγανιτες και τζατζικι
Marinated, served with salad, fried potato and Tzatziki dip

Half Grilled Chicken                                                           
Μισο κοτοπουλλο σχαρας, σερβιρισµενο µε ταµβουλι, πατατες τηγανιτες και ξινοκρεµα
Served with Tabouli, fried potato and sour cream

Polo Bella Sofia                                                                           
Γεµιστο Φιλετο Κοτοπουλο µε µπεικον, µανιταρι, µοτσαρελλα, ελαφρια σαλτσα
πορτοκαλιου. Σερβιρισµενο µε πουρε πατατας και λαχανικα ατµου.
Chicken fillet stuffed with bacon, mushrooms, Mozzarella cheese,
in light orange sauce, served with mashed potato and steamed vegetables.

Chicken Erotica                                                                           
Φιλετο Κοτοπουλλο µε αβοκαντο, κρεµα τυριου   και σαλτσα Μαδερα.
Σερβιρισµενο µε πουρε πατατας και λαχανικα ατµου.
Chicken fillet with avocado, cheese sauce and sauce Madera,
served with mashed potato and steamed vegetables.

Chicken Parmesan                                                                     
Παραδοσιακη ιταλικη συνταγη µε Φιλετο Κοτοπουλο, µοτσαρελλα, παρµεζανα
και φρεσκη σαλτσα ντοµατας. Σερβιρισµενο µε πουρε πατατας και λαχανικα ατµου.
Traditional Italian recipe - Chicken fillet, Mozzarella cheese, Parmesan,
fresh tomato sauce, served with mashed potato and steamed vegetables.

BBQ Chicken Wings
Φτερουγες κοτοπουλου. Σερβιρισµενες µε xωρίατικες πατατες και πρασινη σαλατα 
With Potato Wedges and Green Salad    

Chicken Wings Basket
∆ωδεκα κοµατια µε διαφορικες γευσεις. Σερβιρισµενα µε ξινοκρεµα,
πρασινη σαλατα και φρεσκα νατσος αραβοσιτου
Twelve pieces of different flavours, served with sour cream,
green salad and fresh corn nachos.



Lamb Chops (Cyprus fresh) 
Αρνισια παγιδακια σχαρας µε φρεσκα σαλατα, πατατες τηγανιτες και σάλτσα δυόσµου
Grilled with salad, fried potato and mint sauce

Mix Grill                                                     
Σουβλακι χοιρινο, µπιφτεκι, Φιλετο Κοτοπουλο, λουκανικο,
χαλουµι, µανιταρι, σαλατα, πατατες
Pork Kebab, burger, Chicken fillet, Cyprus sausage, Haloumi cheese,
mushrooms, served with salad and fried potato

Pork Chop 700gr                                                   
Μπριζολα σχαρας µε φρεσκα σαλατα, πατατες τηγανιτες και τζατζικι
Grilled with salad, fried potato and Tzatziki dip

Pork Kebab                      
Χοιρινο σουβλακι µε φρεσκα σαλατα, πατατες τηγανιτες και τζατζικι
Salad, fried potato and Tzatziki dip

Barbeque Spare Ribs     
Παγιδακια χοιρινα ψηµενα µε σαλτσα Μπαρµπεκιου.
Σερβιρισµενα µε χωρίατικες πατατες και σαλατα.
Pork ribs in Barbeque sauce, served with potato wedges and salad

Pork Rollitos                                                                   
Χοιρινα φιλετακια γεµιστα µε µπεικον, τυρι και σαλτσα Μαρσαλα.
Σερβιρισµενα µε πουρε πατατας και λαχανικα ατµου.
Pork fillet stuffed with bacon, cheese and Marcala sauce,
served with mashed potato and steamed vegetables.

Pork Fillet Cacciatore     
ιταλικη συνταγη µε φρεσκη σαλτσα ντοµατας, φρεσκα κρεµα, µπεικον,
µανιταρι και βασιλικο. Σερβιρισµενο µε πουρε πατατας και λαχανικα ατµου.
Italian recipe – fresh tomato sauce, fresh cream, bacon, mushrooms,
basil, served with mashed potato and steamed vegetables.

Pork Fillet A la Crème                             
Χοιρινα φιλετακια µε φρεσκια κρεµα, κρεµµυδι και µανιταρακι.
Σερβιρισµενα µε πουρε πατατας και λαχανικα ατµου.
With fresh cream, onion, mushrooms,
served with mashed potato and steamed vegetables.



Grilled Beef Fillet         
Φιλετο βοδινο σχαρας µε σαλτσα περνεζ.
Σερβιρεται µε πατατα πουρε  και φρεσκα λαχανικα ατµου .
With sauce Pernaise, served with mashed potato and fresh steamed vegetables.

Steak Diane           
Παραδοσιακη συνταγη µε σαλτσα Ντεµι γλασε, κρεµµυδι, µανιταρακι µουσταρδα
και φρεσκια κρεµα. Σερβιρεται µε πατατα πουρε και φρεσκα λαχανικα ατµου .
Traditional recipe – demie glace sauce, onion, mushrooms, mustard, fresh cream, 
served with mashed potato and fresh steamed vegetables.

Pepper Steak      
Φιλετο βοδινου µε σαλτσα κοκκινου κρασιου και κοκκους πιπεριου.
Σερβιρεται µε πατατα πουρε και φρεσκα λαχανικα ατµου .
Beef fillet in red wine sauce and black pepper, served with
mashed potato and fresh steamed vegetables.

Trippers Steak
Φιλετο βοδινου µε παχυρευστη φρεσκια κρεµα, τυρι Μοτσαρελλα, αγρια
µανιταρια και κρεµµυδακι. Σερβιρεται µε πατατα πουρε και φρεσκα λαχανικα ατµου.
Beef fillet with fresh cream, Mozzarella cheese, wild mushrooms and onion, served with 
mashed potato and fresh steamed vegetables.

Casanova Steak   
Φιλετο βοδινο µε µαδερα σαλτσα, καπνιστο σολωµο, σπαραγγια,
σαλτσα τυριου. Σερβιρεται µε πατατα πουρε και φρεσκα λαχανικα ατµου .
Madera sauce, smoked salmon, asparagus and cheese sauce, served with mashed 
potato and fresh steamed vegetables.

Beef Mignons                             
Φιλετακια βοδινα µε κρουστα µπαχαρικων και σαλτσα κοκκινου κρασιου. 
Σερβιρονται µε πατατα πουρε και φρεσκα λαχανικα ατµου 
Beef fillet with spices in red wine sauce, served with mashed
potato and fresh steamed vegetables .

Roquefort Mignons                                                                        
Φιλετακια βοδινα µε τυρι Ροκφορ, κρεµµυδι, µαιντανο σε κρεµωδη σαλτσα
λευκου κρασιου και καραµελωµενα µηλα. Σερβιρονται µε πατατα πουρε
και φρεσκα λαχανικα ατµου .
Beef fillet with Roquefort cheese, onion, parsley in white wine sauce and caramelized 
apple, served with mashed potato and fresh steamed vegetables .

ΒO∆ΙΝΟ BEEF
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Fried Squids
Τηγανιτο καλαµαρι µε πατατες, σαλατα και σαλτσα Ταρταρ
With potato, salad and Tartar sauce

Sword Fish
Ξυφια σχαρας µε λαδολεµονο, ρυζι και λαχανικα σχαρας
Grilled with olive oil and lemon juice, rice and griled vegetables

Salmon
Φιλετο σολωµου σχαρας µε πεστο βασιλικου,
µε πατατα πουρε και λαχανικα σχαρας
Salmon fillet with mashed potato and griled vegetables

Salmon A la Florentine
Σολωµος µε φρεσκα κρεµα, σπανακι, γαριδες, λαχανικα σχαρας και ρυζι
With fresh cream, spinach, prawns, griled vegetables and rice

Grilled Jumbo Prawns
Βασιλικες Γαριδες σχαρας µε τηγανιτες πατατες και λαχανικα σχαρας
µε τηγανιτες πατατες και λαχανικα σχαρας
King prawns with fried potato and grilled vegetables

Grilled Gilthead Sea Bream
Τσιπουρα σχαρας µε τηγανιτες πατατες και λαχανικα σχαρας
With fried potato and grilled vegetables

Grilled Trout
Φρεσκα πεστροφα σχαρας µε τηγανιτες πατατες και λαχανικα σχαρας 
With fried potato and grilled vegetables

Trout Amande
Πεστροφα µε σαλτσα λεµονιου και κουννες αµυγδαλου.
Σερβιρεται µε πατατα πουρε και λαχανικα ατµου.
With lemon sauce and almond nuts, served with mashed potato and 
steamed vegetables



4 ξυλακια σουβλακι (κοτοπουλο και χοιρινο), 
4  φτερουγες,  παναρισµενα κοµµατια τυριου 
Μοτσαρελλα,  ροδελες κρεµµυδιου, ελιες στη 
σχαρα, πατατα Τζακετ, σαλατα 
4 kebab sticks (chicken and pork), 4 chicken 
wings, Mozzarella sticks, onion rings, grilled 
olives, jacket potato, salad

Πιπεριες Φλωρινης γεµιστες µε φεττα, 
µυδια, παναρισµενες γαριδες, καπνιστο 
σκουµπρι, τυρι Μοτσαρελλα, ελιες, 
αγγουρι και ντοµατα
Peppers stuffed with Feta cheese, mus-
sels, batter prawns, smoked mackerel, 
Mozzarella cheese, olives, cucumber and 
tomato

Κοτοπουλο σουβλακι, παναρισµενα 
κοµµατια κοτοπουλο, φτερουγες 
κοτοπουλου, παναρισµενα κοµµατια 
τυριου Μοτσαρελλα, ροδελες κρεµµυδι, 
πατατες
Chicken kebab, chicken nuggets, chicken 
wings, Mozzarella sticks, onion rings, 
wedges

Πιατελα µπυρας
Beer Platter 

Φρεσκα νατσος αραβοσιτου, 
γουακαµολε, ντοµατα και ξυνόκρεµα
Fresh corn nachos, guacamole, 
tomato and sour cream

Επιλεγµενα αλλαντικα ,τυρια και 
φρεσκα φρουτα εποχης
Choice of sausages, cheeses and 
fresh season fruit

                                                                               Ντελικατεσσεν
Delicatessen

Ουζο  | Ouzo Platter

Μεξικανικα ντιπ
Mexican Dips

Κοµπο  | Combo

ΠΙΑΤΕΛΕΣ ΚΑΙ ΝΤΙΠ 
PLATTERS AND DIPS

€11.00



HOT & COLD BEVERAGES 

Soft Drinks  | Αναψυκτικά 33cl

Mineral Water |  Mεταλλικό Νερό 50cl

Sparkling Water | Aεριούχο Νερό

Energy Drink | Energy Drink

Ice Tea | Παγωµένο Τσάι

Freshly Squeezed Orange Juice
Φρέσκος Χυµός Πορτοκάλι

Ouzo
Commandaria
Campari
Martini
Pernod
Fernet Branca
Pimm’s No1

ΜΠΡΑΝΤΥ &
ΚΟΝΙΑΚ 5cl

BRANDIES &
COGNACS 

ANAΨΥΚΤΙΚΑ
ΝΕΡΟ
ΧΥΜΟΙ
SOFT DRINKS
MINERALS
JUICES

Metaxa 5 stars

Metaxa 7 stars

French Cognacs

ZEΣΤΑ & ΚΡΥΑ ΡΟΦΗΜΑΤΑ

Nescafe
Tea
Hot Chocolate
Cappuccino
Filter Coffee

Irish Coffee
Calypso Coffee
Frappe
Milkshakes
Espresso 

AΠΕΡΙΤΙΦ 5cl

APERITIFS



Stella Artois
Carlsberg (Local)
Leon (Local)
Hoegaarden
Guinness

Stella Artois 33cl

Beck’s 33cl

Heineken 33cl

Budweiser 33cl

Corona 33cl

Strongbow 33cl

Carlsberg (Local) 33cl

Keo (Local) 33cl

EΙΣΑΓΩΜΕΝΕΣ ΜΠΥΡΕΣ ΣΕ ΜΠΟΥΚΑΛ
IMPORTED BEERS IN BOTTLES

BΑΡΕΛΙΣΙΑ ΜΠΥΡΑ
DRAUGHT BEERS

KΥΠΡΙΑΚΕΣ ΜΠΥΡΕΣ
DOMESTIC BEERS

WKD 33cl

Smirnoff Ice 33cl

Bacardi Breezer 33cl

Beck’s Non Alcoholic 33cl

Magners 

Boddingtons 50cl
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Regular Whisky
Deluxe Whisky
Imported Vodka
Greek Ouzo
Zivania

LIQUEURS
ΛΙΚΙΕΡ 5cl 

Imported Spirits 4cl

Regular Whisky 4cl

Deluxe Whisky 4cl

Bourbon 4cl

Local Spirits 5cl

Mixers 

SPIRITS & WHISKIES
ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ 

BOTTLED SPIRITS
ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ 
ΦΙΑΛΛΗ

LONG DRINKS 
ΠΟΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Brandy Sour

Whisky Sour

Bloody Mary

Gin Fizz

Ouzo Special

Tom Collins

Long Island Ice Tea

Baileys

Drambuie

Tia Maria

Malibu

5 Shooters 
Shaker



Trippers Special
Vodka, Banana, Strawberry Liqueur, Fruit Juices

San Francisco
Vodka, Banana,  Liqueur, Orange, Grenadine

Pina Colada
White Rum, Coconut Liqueur, Pineapple Juice

Blue Hawaiian
White Rum, Coconut Liqueur, Blue Curacao, Pineapple Juice, Fresh Cream

Sex on the Beach
Vodka, Peach Schnapps, Orange Juice, Grenadine

Margarita
Tequila, Triple Sec, Lemon Juice

Strawberry Margarita
Tequila,Strawberry Liqueur, Fresh Strawberries

Blue Lagoon
Vodka, Blue Curacao, Lemonade

Tequila Suneise
Tequila, Orange Juice, Grenadine

Cosmopolitan
Vodka, cointreau, Lime, Cranberry Juice

Carribean Cooler
Vodka, Rum, Coconut Liqueur, Pineapple Juice, Orange Juice, Grenadine

Caipirinha
Havana Club, Fresh Lime, Brown Sugar

Mojito 
Havana Club, Fesh Lime, Brown Sugar, Soda, Fresh Mint

Blue Margarita
Tequila, Blue Curacao, Lemon Juice

Baileys Chocolate Martini
Baileys, Vodka, Creme de Cacao, Chocolate Syrup, Fresh Cream

Strawberry Daiquiru
White Rum, Lime Juice, Fresh Banana, Banana Liqueur

Pink Mojito
Havana Club, Fresh Mint & Lime, Sugar, Strawberries,Cranberry Juice, Soda

Virgin Colada
Coconut Sirup, Pineapple Juice, Fresh Cream

Surfers Paradise 
Lemonade, Argostura, Lime

Fruit Punch
Orange. Pineapple, Grapefruit Juices, Grenadine

NON ALCOHOLIC
COCKTAILS
ΚΟΚΤΕΙΛ
ΧΩΡΙΣ ΑΛΚΟΟΛ



CYPRUS WHITE WINES 75cl
KΥΠΡΙΑΚΑ ΑΣΠΡΑ ΚΡΑΣΙΑ

CYPRUS RED WINES 75cl
KΥΠΡΙΑΚΑ KΟΚΚΙΝΑ ΚΡΑΣΙΑ
Andesitis
Nicolaides

Aviation wine 18.75cl

GREEK WHITE WINES 75cl
EΛΛΗΝΙΚΑ ΑΣΠΡΑ ΚΡΑΣΙΑ

GREEK RED WINES 75cl  
EΛΛΗΝΙΚΑ KΟΚΚΙΝΑ ΚΡΑΣΙΑ 

IMPORTED WINES 75cl
EΙΣΑΓΩΜΕΝΑ ΚΡΑΣΙΑ

Moschofilero Mantinia 
Notios 

Aviation wine 18.75cl  

Montys Hill Shiraz Cabernet Sauvignon  Australia

Mountain Ridge Pinotage  South Africa

Mountain Ridge Chenin Blanc  South Africa

Parigi Rose  Italia

Mateus 75cl  Portugal

Mateus 18.75cl 

Agioritiko Nemea 
Notios 

Aviation wine 18.75cl

Petridis
Nicolaides

Aviation wine 18.75cl

CHAMPAGNES ΣΑΜΠΑΝΙΕΣ

Moet & Chandon 75cl

Moet & Chandon Rose 75cl
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