EXPRESS

Lunch Set

PAPHOS RESTAURANT ONLY

1 main

κυρίως πιάτο

for
για

+

1 dessert
επιδόρπιο

+

€10.85

1 drink
ποτό

only
μόνο

weekday LUNCH MENU FOR €10.85
A MAIN MEAL, A SOFT DRINK & DESSERT OF THE DAY
ADD A STARTER €2.60. ADD A GLASS OF LOCAL WINE OR BEER (33cl) €3.00
Mozzarella & Prosciutto

starters

Prosciutto, buffalo mozzarella, rocket, cherry tomatoes, pine
kernels. Served with extra virgin olive oil & balsamic glaze
Προσούτο, μπάφαλο μοτσαρέλλα, ρόκα, τοματίνια & πινόλια.
Σερβίρεται με αγνό παρθένο ελαιόλαδο & βαλσάμικο

Soup of the Day

Funghi Gratinati

Served with croutons
Σούπα ημέρας. Σερβίρεται με κρουτόνια
Baked dough brushed with garlic butter.
Available plain or with mozzarella
Ιταλικό ψωμί αλειμμένο με σκορδοβούτυρο.
Επιλογή με ή χωρίς τυρί μοτσαρέλλα

Fresh button mushrooms mixed with béchamel, garlic oil,
gratinated in the oven, Grana Padano cheese & parsley. Served
with dough balls (for a
option order without Grana Padano)
Φρέσκα μανιτάρια, μπεσαμέλ, σκορδέλαιο, ψημένα στο φούρνο,
τυρί Γκράνα Παντάνο & μαϊντανό. Σερβίρεται με Ιταλικά
φρεσκοψημένα ψωμάκια (για επιλογή
παραγγείλετε χωρίς τυρί
Γκράνα Παντάνο)

SALADS

leggera pizza

Served with warm dough sticks
Σερβίρονται με Ιταλικά ψωμάκια

ALL FOR UNDER 500 CALORIES

Garlic Bread

Chicken Caesar

Chicken, mixed leaves, tomato, Grana Padano 		
cheese, croutons, Caesar dressing
Κοτόπουλο, ανάμεικτη σαλάτα, τομάτα,
τυρί Γκράνα Παντάνο, κρουτόνια, σάλτσα Σήζαρ

New

Insalata di Napoli

Fresh baby rocket, buffalo mozzarella DOP, cherry tomatoes, semidried tomatoes, mixed bell peppers & ciabatta bread croutons.
Served with balsamic honey dressing
Ρόκα, μπάφαλο μοτσαρέλλα, τοματίνια, ημι λιαστές τομάτες,
ανάμεικτες πιπεριές & κρουτόνια από ψωμί ciabatta. Σερβίρεται με
σάλτσα από μέλι και βαλσάμικο

Beet & Goat’s Cheese

classic pizza
served on romana base
La Reine

Ham, olives, mushrooms, mozzarella, tomato sauce
Ζαμπόν, ελιές, μανιτάρια, μοτσαρέλλα, σάλτσα τομάτας

Margherita

Mozzarella, tomato sauce		
Μοτσαρέλλα, σάλτσα τομάτας

American

Pepperoni, mozzarella, tomato sauce
Πεπερόνι, μοτσαρέλλα, σάλτσα τομάτας

Carbonara

Leggera Pomodoro Pesto

Light mozzarella, marinated Santos tomatoes, 			
fresh basil, pesto, garlic oil
Μοτσαρέλλα χαμηλή σε λιπαρά, μαριναρισμένα τοματίνια,
φρέσκο βασιλικό, πέστο, σκορδέλαιο



Leggera Pollo ad Astra

Chicken, light mozzarella, sweet Peppadew 		
peppers, Cajun spices, garlic oil, red onions
Κοτόπουλο, μοτσαρέλλα χαμηλή σε λιπαρά, γλυκιές πιπεριές
Peppadew, μπαχαρικά Καζιούν, σκορδέλαιο, κόκκινα κρεμμύδια

Superfood

Rocket leaves with warm beetroot, goat’s cheese, 		
avocado & walnuts. Served with honey balsamic dressing
Φύλα ρόκας με ζεστό παντζάρι, κατσικίσιο τυρί, αβοκάντο &
καρύδια. Σερβίρεται με σάλτσα από βαλσάμικο & μέλι

New

A classic sized ring of our thinner, crispier Romana dough;
the hole in the middle is filled with a fresh salad, finished
with our light house dressing

Béchamel base with pancetta, mozzarella, Grana Padano, 		
garlic, soft egg & fresh parsley
Βάση μπεσαμέλ με πανσέτα, μοτσαρέλλα, τυρί Γκράνα Παντάνο,
σκόρδο, μαλακό αυγό & φρέσκο μαϊντανό

PASTA
New

Spaghetti al Tonno

Wholegrain spaghetti, tuna with Pomodoro sauce,
capers, olives, garlic & cherry tomatoes. Finished 		
with chopped parsley
Σπαγέττι ολικής αλέσεως με κομμάτια τόνου
		
με σάλτσα τομάτας, ελιές, κάπαρη, τοματίνια, 		
σκόρδο και ψιλοκομμένο μαιντανό

Bolognese

Traditional bolognese sauce & Grana Padano cheese
Σάλτσα μπολονέζ & τυρί Γκράνα Παντάνο

New

Pollo

Chicken fillet strips, asparagus, red pepper slices, fresh ginger, onions,
turmeric, chilli powder with cream cheese sauce
Φέτες από φιλέτο κοτόπουλο, σπαράγγια, λωρίδες ψητής
κόκκινης πιπεριάς, κιτρινόριζα, κρεμμύδι, φρέσκο τζίντζερ,
καυτερό πιπέρι & σάλτσα από κρεμώδες τυρί

Pomodoro

Mozzarella, basil, garlic, tomato sauce
Μοτσαρέλλα, βασιλικός, σκόρδο, σάλτσα τομάτας

Suitable for vegetarians. Κατάλληλο για χορτοφάγους.
Contains chillies or spicy. Η συνταγή περιέχει τσίλι ή καυτερή ουσία. Contains nuts or nut
oils. Although dishes without this symbol are made without nuts, there’s a possibility that traces of nuts may still be found in them. Please also watch out
for stray olive stones. Η συνταγή περιέχει ξηρούς καρπούς ή έλαια αυτών. Τα υπόλοιπα προϊόντα μας δεν περιέχουν ξηρούς καρπούς ως υλικά, υπάρχει
όμως η πιθανότητα ίχνη ξηρών καρπών να βρεθούν σε κάποια από αυτά.
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 managers discretion. Η προσφορά ισχύει Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από 13:00 μέχρι 16:00,
εκτός εορτών. Δεν ισχύει καμία έκπτωση γι’ αυτή την προσφορά. Η προσφορά μπορεί να αποσυρθεί οποιαδήποτε στιγμή από τη διεύθυνση.

