Menu _ Μενού
Appetizers _ Ορεκτικά
01. Dips _ Ορεκτικά
A selection of our self-made dips: tzatziki / tahini / yogurt / taramas / tyrokafteri
Επιλέξτε το ορεκτικό της αρεσκείας σας: τζατζίκι / ταχίνι / γιαούρτι / ταραμάς / τυροκαυτερή
02. Meze Dip _ Διάφορα Ορεκτικά
A choice of traditional self-made dips served with hot pita bread
Επιλογή από παραδοσιακά ορεκτικά δικής μας παρασκευής σερβιρισμένα με ζεστή πίτα
03. Troodos Platter (to share) _ Ποικιλία Τρόοδος (για 2 άτομα)
Fried halloumi cheese, feta cheese, green & black olives, grilled mushrooms, lountza (traditional
smoked pork loin) & traditional sausages, served with a selection of dips & hot pita bread
Τηγανητό χαλούμι, τυρί φέτα, πράσινες & μαύρες ελιές, μανιτάρια στη σχάρα, λούντζα
& χωριάτικα λουκάνικα στη σχάρα, σερβιρισμένα με διάφορα ορεκτικά & ζεστή πίτα
04. Grilled Halloumi _ Χαλούμι στη Σχάρα
Grilled halloumi cheese served with lime & caper vinaigrette
Χαλούμι στη σχάρα σερβιρισμένο με λάιμ & κάππαρη βινεγκρέτ

Salads _ Σαλάτες
05. Village Salad _ Χωριάτικη Σαλάτα
Classic village salad (lettuce, tomato, cucumber, green peppers, black olives,
feta cheese & onion rings) served in a crispy pita bread basket
Παραδοσιακή χωριάτικη σαλάτα (μαρούλι, ντομάτα, αγγουράκι, πράσινες πιπεριές,
μαύρες ελιές, τυρί φέτα & κρεμμύδι) σερβιρισμένη σε καλαθάκι από τραγανή πίτα
06. Troodos Salad _ Σαλάτα Τρόοδος
Mixed greens tossed in our very own vinaigrette dressing, roasted pine nuts, sundried tomatoes,
fried halloumi cheese cubes, hiromeni (traditional smoked ham) & kefalotyri cheese
Σαλάτα με το δικό μας μοναδικό βινεγκρέτ, πινόλια, λιαστές ντομάτες,
τηγανητό χαλούμι σε κύβους, χοιρομέρι και κεφαλοτύρι
= Suitable for vegetarians. Κατάλληλο για χορτοφάγους.

Soups _ Σούπες
07. Soup of the Day _ Σούπα της Ημέρας
Please ask your waiter for today’s choice
Αποταθείτε στο σερβιτόρο σας για τη σημερινή επιλογή

Main Dishes _ Κυρίως Πιάτα
08. Pork Souvlaki _ Σουβλάκι Χοιρινό
Pork souvlaki served with tzatziki, French fries, salad & hot pita bread
Χοιρινό σουβλάκι σερβιρισμένο με ψιλοκομμένη σαλάτα, τζατζίκι, τηγανητές πατάτες & ζεστή πίτα
09. Pork Baby Back Ribs _ Χοιρινά Παϊδάκια
Marinated pork ribs in our unique cranberry sauce,
served with French fries & coleslaw salad on the side
Μαριναρισμένα χοιρινά παϊδάκια στη μοναδική μας μαρινάτα μούρων,
σερβιρισμένα με τηγανητές πατάτες & σαλάτα coleslaw
10. Pork Chop _ Χοιρινή Μπριζόλα
Grilled pork chop served with French fries & side salad
Χοιρινή μπριζόλα στη σχάρα, σερβιρισμένη με τηγανητές πατάτες & μικρή σαλάτα
11. Chicken Souvlaki _ Σουβλάκι Κοτόπουλο
Chicken souvlaki served with tzatziki, French fries, salad & hot pita bread
Σουβλάκι κοτόπουλο σερβιρισμένο με ψιλοκομμένη σαλάτα,
τζατζίκι, τηγανητές πατάτες & ζεστή πίτα
12. Stuffed Chicken Breast _ Γεμιστό Στήθος Κοτόπουλου
Pan-fried chicken breast stuffed with a trio combination of cheeses
(cream cheese, kasseri, blue cheese) & ham, served with mixed vegetables & French fries
Στήθος κοτόπουλου με γέμιση τριών τυριών (τυρί κρέμα, κασέρι, ροκφόρ)
& ζαμπόν, σερβιρισμένο με διάφορα λαχανικά & τηγανητές πατάτες
13. Beef Kebab _ Βοδινό Κεμπάπ
Well-seasoned beef sirloin cubes & traditional sausage cubes
served in skewer stand on top of French fries & side salad
Βοδινό κεμπάπ με κομματάκια από χωριάτικο λουκάνικο,
σερβιρισμένο με τηγανητές πατάτες & μικρή σαλάτα

= Suitable for vegetarians. Κατάλληλο για χορτοφάγους.

14. Beef Stifado (our very own unique recipe) _ Βοδινό Στιφάδο
Braised beef rump cubes in commandaria wine (traditional port wine) sauce,
served with mashed potatoes & side salad
Βοδινό στιφάδο, μοναδικά μαγειρεμένο σε κρασί κουμανδαρίας,
σερβιρισμένο με πατάτες πουρέ & μικρή σαλάτα
15. Troodos’ Trout _ Πέστροφα Τροόδους
Grilled whole trout served in our special caper-butter sauce,
served with mixed vegetables & rice
Πέστροφα Τροόδους ψημένη στη σχάρα με σάλτσα βουτύρου & κάππαρη,
σερβιρισμένη με διάφορα λαχανικά & ρύζι
16. Zucchini Patties _ Κολοκυθοκεφτέδες
Fried zucchini patties served with tzatziki, garlic bread & side salad
Κολοκυθοκεφτέδες με τζατζίκι, σκορδόψωμο & μικρή σαλάτα

For the Little Hungers _ Σάντουιτς
17. Lountza & Halloumi Sandwich _ Σάντουιτς Λούντζα & Χαλούμι
Grilled lountza (traditional smoked pork loin) & halloumi cheese
served on a hot pita bread, with French fries
Χωριάτικη λούντζα & χαλούμι στη σχάρα,
σερβιρισμένα πάνω σε ζεστή πίτα με τηγανητές πατάτες
18. Troodos Club Sandwich _ Τρόοδος Κλαμπ Σάντουιτς
Our own club sandwich with lettuce, tomato, halloumi cheese, bacon,
chicken breast, ham, cheese, egg & mayonnaise, served with French fries
Κλαμπ σάντουιτς με μαρούλι, ντομάτα, χαλούμι, μπέικον, στήθος κοτόπουλου,
ζαμπόν, τυρί, αυγό & μαγιονέζα, σερβιρισμένο με τηγανητές πατάτες
19. Ham & Cheese Toast _ Τοστ με Ζαμπόν & Τυρί
Toasted sandwich with ham & cheese served with French fries
Σάντουιτς-τοστ με ζαμπόν & τυρί, σερβιρισμένο με τηγανητές πατάτες
20. Troodos Burger _ Μπιφτέκι Τρόοδος
Self-made beef burger (made from 100% sirloin), served with French fries & coleslaw salad
Βοδινό μπιφτέκι δικής μας παρασκευής, σερβιρισμένο με τηγανητές πατάτες & σαλάτα coleslaw

= Suitable for vegetarians. Κατάλληλο για χορτοφάγους.

Kids’ Corner _ Παιδικό Μενού
21. Chicken Nuggets _ Κοτομπουκιές
Chicken nuggets served with French fries
Μπουκιές από στήθος κοτόπουλου σερβιρισμένες με τηγανητές πατάτες
22. Fish Fingers _ Ψαροκροκέτες
Fish fillet sticks served with French fries
Παναρισμένες κροκέτες ψαριού σερβιρισμένες με τηγανητές πατάτες
23. Hot Dog _ Χοτ-Ντογκ
Frankfurt sausage served with French fries
Λουκάνικο Φρανκφούρτης σερβιρισμένο με τηγανητές πατάτες

Desserts _ Επιδόρπια
24. Traditional Fruit Preserves _ Γλυκά του Κουταλιού
Cyprus’ homemade fruit sweets
Παραδοσιακά σπιτικά γλυκά του κουταλιού
25. Ice cream _ Παγωτό
Selection of ice creams & sorbets
Επιλογή από παγωτά και σορμπέ
26. Crepe _ Κρέπα
Freshly cooked pancake with your choice of filling:
hazelnut spread / white chocolate / sugar & lemon
Φρεσκοψημένη κρέπα γέμιση της δικής σας επιλογής:
κρέμα φουντουκιού / λευκή σοκολάτα / λεμόνι & ζάχαρη
* Additional Fillings _ Επιπρόσθετα Συνοδευτικά
Choice of: crispy biscuit / fresh fruits / hazelnuts / walnuts
Επιλογή από: μπισκότο / φρέσκα φρούτα / φουντούκια / καρύδια

27. Dessert of the Day _ Επιδόρπιο της Ημέρας
Please ask your waiter for today’s choice
Αποταθείτε στο σερβιτόρο σας για τη σημερινή επιλογή

= Suitable for vegetarians. Κατάλληλο για χορτοφάγους.

