
€8.00    3 Courses
                               (excluding drinks)

Starters Ορεκτικά

Baked Dough Balls   
with garlic butter
Ιταλικά φρεσκοψημένα
ψωμάκια με σκορδοβούτυρο

Garlic Bread 
Ιταλικό ψωμί αλειμμένο με σκορδοβούτυρο 

Choose a Dessert 
Επιλέξτε ένα επιδόρπιο

Kids Chocolate Fudge Cake
Served with hot chocolate fudge
sauce & vanilla ice cream
Σερβίρεται με ζεστή σάλτσα
σοκολάτας & παγωτό βανίλια

Piccolo Sundae
Choose one scoop of vanilla, chocolate or strawberry,
finished with chocolate sauce & rainbow sprinkles
Μπάλα παγωτού βανίλια, σοκολάτα ή φράουλα,
με σάλτσα σοκολάτας & χρωματιστή τρούφα

Dough Balls & Nutella
Ιταλικά ψωμάκια με νουτέλλα

Drinks Γάλα ή χυμός
Piccolo Milk...................................€1.35
Orange/Peach/Apple Juice..........€2.60
Πορτοκάλι/Ροδάκινο/ Μήλο (250ml)

Choose a Main
Επιλέξτε ένα κυρίως πιάτο

Margherita Pizza
Mozzarella, tomato sauce
Μοτσαρέλλα, σάλτσα ντομάτας

La Reine Pizza
Ham, olives, mushrooms,
mozzarella, tomato sauce
Ζαμπόν, μαύρες ελιές, μανιτάρια,
μοτσαρέλλα, σάλτσα ντομάτας

Pollo Pizza
Chicken, mozarella, tomato sauce
Κοτόπουλο, μοτσαρέλλα, σάλτσα ντομάτας

American Pizza
Pepperoni, mozzarella, tomato sauce
Πεπερόνι, μοτσαρέλλα, σάλτσα ντομάτας

Why not add some red & yellow peppers,
mushroom or fresh tomatoes to your pizza?
Πρόσθεσε κόκκινες & κίτρινες πιπεριές,
μανιτάρια ή φρέσκες ντομάτες στην πίτσα σου.

Pasta Bolognese
Bolognese sauce, Parmesan cheese
Σάλτσα μπολονέζ, τυρί Παρμεζάνα

Pasta Carbonara
Fresh cream, egg, pancetta,  Parmesan cheese
Φρέσκα κρέμα γάλακτος, αυγό, πανσέτα, τυρί Παρμεζάνα

Pasta Romani
Chicken, mushrooms, cream, garlic,
tomato sauce, wine, parsley
Κοτόπουλο, μανιτάρια, κρέμα γάλακτος,
σκόρδο, σάλτσα ντομάτας, κρασί, μαϊντανός

Pasta Napoletana
Tomato sauce          
Σάλτσα ντομάτας

Chicken Coujons
Deep fried chicken strips coated with corn flake crust.
Served with fried potatoes, sliced tomato, 
cucumber & our special tomato dipping sauce
Τηγανισμένες λωρίδες από κοτόπουλο με κρούστα
καλαμποκιού. Σερβίρονται με τηγανιτές πατάτες,
τομάτες, αγγούρι & το δικό μας ντιπ από σάλτσα τομάτας

For the really little ones order any main for only €5.35
Για τα πιο μικρά παιδιά, παραγγείλετε οποιοδήποτε
κυρίως πιάτο για  €5.35

       Suitable for vegetarians. Κατάλληλο για χορτοφάγους    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.
Prices include all legal charges. Οι τιμές περιλαμβάνουν όλες τις νόμιμες χρεώσεις.

Draw your Dough Ball superhero
Ζωγράφησε το δικό σου Dough Ball υπερήρωα!

We need you

My superhero Dough Ball, by
Ο υπερήρωας του

pizzaexpress.com.cy PizzaExpressCy

Use your imagination to make the
blank pizza slices into something new.
Χρησιμοποιήσε την φαντασία σου για
να μεταμορφώσεις τα κομμάτια
της πίτσας σε κάτι άλλο.

Slice scribble

Dough Balls 
with a fresh salad of crunchy cucumber 
& fresh baby plum tomatoes. Served with
your choice of garlic butter or houmous
Ιταλικά φρεσκοψημένα ψωμάκια με
φρέσκα σαλάτα από αγγουράκι & ντοματίνια.
Σερβίρονται με σκορδοβούτυρο ή χούμους

For kids

pasta we use

spaghetti

or penne

Get together for
all-around great times


