Tel.

Room delivery
service

Enjoy your stay | enjoy your taste
Eat where the locals eat, from the comfort of your room!

+30 2810 346 500
+30 6985 720004

B I G
B U R
G E R S
1. BIG CHEESE BURGER

| 8.40
Το κλασσικό burger από φρεσκοζυμωμένο
μοσχαρίσιο κιμά, με τυρί, μπέικον, καρδιές
μαρουλιού, καραμελωμένο κρεμμύδι, ντομάτες
& πίκλες.
2. BIG BURGER AMERICANO |

8.20
Η πρόταση του chef για το πιο γνήσιο burger, από
ολόφρεσκο μοσχαρίσιο κιμά, τρυφερές καρδιές
μαρουλιού, καραμελωμένο κρεμμύδι, φρέσκιες
ντομάτες, πίκλες & σάλτσα horseradish.

3. BIG BURGER ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ |

8.20
Το κλασσικό cheese burger με κιμά από φιλέτο
κοτόπουλο & μπέικον.

4. BIG BURGER ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ
PEANUTBUTTER
|

8.20
Burger από κοτόπουλο φιλέτο, απαλή κρέμα
φυστικοβούτυρου, μαρούλι, ντομάτα, μπέικον,
τυρί κρέμα και καραμελωμένα κρεμμύδια.

5. BIG DOUBLE BURGER

| 11.80

6. BIG QUINOA BURGER

|

7. BURGER CLASSICO

|

Διπλή απόλαυση! Διπλό μοσχαρίσιο μπιφτέκι, τυρί
τσένταρ, ντομάτα, μαρούλι, καραμελωμένο κρεμμύδι, αγγουράκι τουρσί & σως αγριοράπανου.

V

8.40
Χορτοφαγικό μπιφτέκι από κινόα & λαχανικά σε
ψωμί μπριός με τομάτα, μαρούλι, κρέμα αβοκάντο & κέτσαπ.
5.50
Μοσχαρίσιο burger με τυρί cheddar, καρδιές
μαρουλιού, ντομάτες & μαγιονέζα, σε κανονικό
μέγεθος.

8. CHEESE BURGER

| 6.00
Το κλασσικό burger σε κανονικό μέγεθος. Φρεσκοζυμωμένος μοσχαρίσιο κιμά, τυρί, μπέικον,
καρδιές μαρουλιού, καραμελωμένο κρεμμύδι,
ντομάτες & πίκλες.
9. BURGER AMERICANO

| 6.00
Γνήσιο burger, από ολόφρεσκο μοσχαρίσιο κιμά,
τρυφερές καρδιές μαρουλιού, καραμελωμένο
κρεμμύδι, φρέσκιες ντομάτες, πίκλες & σάλτσα
horseradish, σε κανονικό μέγεθος.
*Όλα τα burgers σερβίρονται με καρυκευμένες
τηγανητές πατάτες.

V VEGETERIAN
T ΤRADITIONAL

1. BIG CHEESE BURGER

|

The classic burger made with fresh beef
mince with cheese, bacon, lettuce hearts,
caramelized onion, tomatoes and pickles.

8.40

2. BIG BURGER AMERICANO|

8.20
Our chef’s suggestion of the most original burger
made with fresh beef mince, tender lettuce
hearts, caramelized onion rings, fresh tomatoes,
pickles and horseradish sauce.

3. BIG CHICKEN BURGER

| 8.20
The classical cheese burger made with chicken
fillet mince and bacon.
4. BIG CHICKEN BURGER
PEANUTBUTTER

| 8.20
Chicken burger, soft peanutbutter cream, lettuce,
tomato, bacon, cream cheese and caramelized
onions.
5. BIG DOUBLE BURGER

| 11.80
Double pleasure! Double beef burger, Cheddar
cheese, tomato, lettuce, caramelized onions,
pickled cucumber and horseradish sauce.

V 6. BIG QUINOA BURGER

| 8.40
Vegetarian burger from quinoa & vegetables in
brioche bread, tomato, lettuce, avocado cream &
ketchup.
7. BURGER CLASSICO

| 5.50
Beef burger with cheddar, lettuce hearts, tomato
& mayonnaise, in regular size.
8. CHEESE BURGER

| 6.00
Classic cheese burger in regular size.
Fresh beef mince, cheese, bacon, lettuce hearts,
caramelized onions, tomato & pickles
9. BURGER AMERICANO

| 6.00
Original beef burger, tender lettuce hearts,
caramelized onions, fresh tomatoes, pickles,
horseradish sauce, in regular size.
* All burgers are served with seasoned french fries.

C L U B
S A N D
W I C H E S
1. CENTRAL CLUB

| 6.50
Το "παραδοσιακό" πλέον club sandwich,
πλούσιο & λαχταριστό με τραγανές τηγανητές
πατάτες.

1. CENTRAL CLUB

| 6.50

2. CHICKEN CLUB

| 7.50

2. CHICKEN CLUB

Club sandwich with chicken fillet.

| 7.50

3. TURKEY CLUB

| 6.50

Club sandwich με φιλέτο κοτόπουλο.

The ‘traditional’ club sandwich;
rich and tasty with crispy French fries.

3. TURKEY CLUB

| 6.50
The lightest version of club sandwich made
with turkey.

Η πιο light έκδοση του club sandwich με
γαλοπούλα.

Ο Ρ Ε
Κ Τ Ι
Κ Α

A P P E
T I
Z E R S

1. ΤΟΡΤΙΓΙΑ
ΜΕ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ

| 8.40

2. ΣΠΙΤΙΚΑ SPRING ROLLS

| 6.80

1. CHICKEN TORTILLA

| 8.40
Tortilla with chicken fillet, halloumi cheese,
cherry tomatoes, fresh vegetables and lemon
sauce.

Tορτίγια με φιλέτο κοτόπουλο, χαλούμι,
ντοματίνια, φρέσκα λαχανικά & σως λεμονιού.

V
T

Τραγανά φύλλα ρυζιού γεµισµένα µε
λαχανικά, έτοιµα για βουτιές σε dip
γλυκόξινης σάλτσας.

3. ΜΠΙΦΤΕΚΟΠΙΤΑΚΙΑ
ΜΕ ΧΑΛΟΥΜΙ

| 7.80
Zουμερά μοσχαρίσια μπιφτεκάκια, με
χαλούμι σχάρας & ντομάτα, σε πίτα & dip από
σάλτσα αγριοράπανου.
4. STICKS ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΕ ΠANKO

| 8.80

5. ΓΑΡΙΔΕΣ ΣΧΑΡΑΣ
BLACK TIGER

| 11.80

Παναρισμένα σε νιφάδες πάνκο.
Συνοδεύονται με sauce Ταρτάρ.

Γαρίδες σχάρας με σάλτσα λαδολέμονο.

6. ΓΑΡΙΔΑ ΠΑΝΚΟ

Γαρίδες παναρισμένες με πάνκο,
συνοδευόμενες με sweet chilli sauce.

| 11.80

Appetizers

2. HOME MADE

V SPRING ROLLS

| 6.80
Crispy rice pastry filled with vegetables and
ready to be dipped in a sweet and sour dipping
sauce.

T

3. MINI PATTIES WITH PITA | 6.80
BREAD & HALLOUMI CHEESE
Mini juicy minced beef patties with grilled
halloumi cheese and tomato on pita bread and
horseradish dip.

4. CHICKEN STICKS
WITH PANKO

| 8.80
Breaded with panko flakes. Served with sauce
Tartar.
5. GRILLED SHRIMPS
BLACK TIGER

Grilled shrimps with lemon-oil sauce.

| 11.80

6. PANKO SHRIMPS
| 11.80
Breaded shrimps with panko, served with
sweet chilli sauce.

2.

Σ Α
Λ Α
Τ Ε Σ

V

1. ΣΑΛΑΤΑ ΦΡΑΟΥΛΑ ή ΡΟΔΙ

|
8.40
Πράσινη σαλάτα µε µυζήθρα, φράουλα(ή ρόδι), καρύδια, κρουτόν & σως µε µέλι & κρέµα
βαλσάµικου.*

2. CAESAR’S

|
8.80
Η πασίγνωστη σαλάτα του Καίσαρα. Καρδιές ολόφρεσκων µαρουλιών, ρόκα, σπανάκι, κρουτόν, µπέικον & κοµµατάκια από φιλέτο κοτόπουλο, καλυµµένα µε τρίµµατα ιταλικής παρµεζάνας & Ceasar’s dressing.

3. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

|

Η παραδοσιακή ελληνική σαλάτα µε φέτα, κριθαρένια παξιµαδάκια, σπανακορόκα. *

T

7.80

4. INSALATA CAPRESE
|
9.40
Μοτσαρέλα, φρέσκα ντοματίνια, φύλλα ρόκας, πέστο βασιλικού & καραμελωμένο μπαλσάμικο.
5. ΣΑΛΑΤΑ ΧΑΡΟΥΠΙ

|

6. ΣΑΛΑΤΑ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΓΡΑBΙΕΡΑΣ

|

με τοματίνια, παξιμαδάκια χαρουπιού & γαλομυζήθρα.

8.80

8.40
Δροσερά φύλλα σαλάτας, μαρούλι, ρόκα, σπανάκι, ραντίτσιο, αντίδια, λόλες, ντοματίνια &
βινεγκρέτ λαδοβαλσάμικο, με άνιθο & φρεσκοτριμμένη γραβιέρα.

7. SUPERFOOD SALAD

|
11.20
Σπανάκι, ρόκα, κινόα, golden berry, goji berry, μύρτιλα, καβουρδισμένα αμύγδαλα, παρμεζάνα
& dressing passion fruit.
* χωρίς τυρί η σαλάτα είναι κατάλληλη για Vegetarians & έχει χρέωση 1.00 λιγότερο.

S A
L A
D S

Salads

V

1. STRAWBERRY or POMEGRANATE SALAD
|
7.80
Green salad with mizithra cheese (goat-sheep cheese), strawberries (or pomegranate), walnuts,
croutons and honey and balsamic vinegar cream dressing. *
2. CAESAR’S

|
8.40
The famous Caesar salad. Freshly cut lettuce hearts, rocket, spinach, croutons, bacon and slices
of chicken fillet, grated parmesan cheese & Ceasar dressing.

3. GREEK SALAD

|
7.80
The traditional Greek salad with feta cheese, mini barley rusks, spinach and rocket leaves.

4. INSALATA CAPRESE

|
8.20
Mozzarella cheese, fresh tomato, rocket leaves, basil pesto and caramelised balsamic vinegar.

5. CAROB SALAD

|

8.80

6. CRETAN GRAVIERA SALAD

|

8.40

With cherry tomatoes, mini carob rusks and galomyzithra cheese. (goat-sheep cheese)
Fresh salad leaves, lettuce, rocket, spinach, radicchio, endive, loose-leaf lettuce, cherry
tomatoes,oil and balsamic vinegar vinegraitte and freshly grated graviera cheese.

V VEGETERIAN
T ΤRADITIONAL

7. SUPERFOOD SALAD

|
11.20
Spinach, rocket, quinoa, golden berry, goji berry, blueberry, roasted almonds, parmesan flakes &
passion fruit dressing.
* without cheese the salad is suitable for Vegetarians & has a charge of 1.00 less.

T

Z Υ Μ Α
Ρ Ι Κ Α

P A
S T A

1. ΛΙΓΚΟΥΙΝΙ ΜΕ ΓΑΡΙΔΕΣ

| 11.40
Λιγκουίνι µε γαρίδες, στικς κολοκυθιού, ντοµατίνια & φρέσκο πέστο βασιλικού.

1. LINGUINE WITH SHRIMPS | 11.40

2. ΛΙΓΚΟΥΙΝΙ ΜΕ ΚΑΠΝΙΣΤΟ
ΣΟΛΟΜΟ
|10.40

2. LINGUINE WITH SMOKED
SALMON
|10.40

3. ΠΕΝΕΣ SMOKED PORK

3. SMOKED PORK PENNE

| 8.80
Πένες με καπνιστή μπριζόλα, μπουκιές κοτόπουλο, μανιτάρια, κόκκινη πιπεριά, ολόφρεσκος μαϊντανός με γευστική σάλτσα demiglace.
4. ΚΑΡΜΠΟΝΑΡΑ

| 8.80

5. BOLOGNEZ

| 7.80

Linguine with salmon, courgette sticks, cherry
tomatoes, fresh onion and dill.

T

Λιγκουίνι με ολόφρεσκο μοσχαρίσιο κιμά, κόκκινη σάλτσα & τριμμένη παρμεζάνα.

6. ΠΕΝΝΕΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ
ΜΕ ΒΑΣΙΛΙΚΟ

| 8.80

Πένες με κοτόπουλο φιλέτο, πέστο βασιλικού,
λιαστή ντομάτα & τσορίθο.

7. SPAGHETTI
ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ

| 8.20

Με δυόσμο, βασιλικό, κολοκύθι, κρεμμύδι,
φέτα, κουκουνάρι & σπόρους κολοκύθας.

| 8.80

Penne with smoked steak, chicken bites,
mushrooms, red pepper, fresh parsley
with tasty demi-glace sauce.

4. CARBONARA

| 8.80
Our recipe for the much loved carbonara dish.
Linguine with bacon, fresh mushrooms, garlic
purée and double cream.

Η δική μας εκδοχή της πολυαγαπημένης καρμπονάρα. Λιγκουίνι με μπέικον, φρέσκο μανιτάρι, πουρέ σκόρδου & κρέμα γάλακτος

T

€9.20

Linguine with shrimps, courgette sticks, cherry
tomatoes and fresh basil pesto.

Λιγκουίνι με σολομό, στικς κολοκυθιού, ντοματινια, φρέσκο κρεμμυδάκι και άνιθο.

T

|

T

5. BOLOGNEZ

| 7.80
Linguine with fresh veal mince, red sauce and
grated parmesan.
6. PENNE POLLO
WITH BASIL

| 8.80
Penne with chicken fillet, basil pesto, sundried
tomatoes & chorizo s ausage.
7. SPAGHETTI
WHOLE GRAIN

| 8.20
with mint, basil, zucchini, onion, feta cheese,
pine nuts & pumpkin seeds.

Ρ Ι Ζ Ο Τ Α

Food

R I S O T T O S

1. ΡΙΖΟΤΟ AL FUNGHI ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ

|

€9.80

1. RISSOTO AL FUNGHI

|

€9.80

2. ΚΡΙΘΑΡΟΤΟ ΜΕ ΓΑΡΙΔΕΣ

|

€11.80

2. ORZO PASTA WITH SHRIMPS

|

€11.80

3. ΚΡΙΘΑΡΟΤΟ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

|

€9.20

3.ORZO PASTA WITH VEGETABLES

|

€9.20

Ποικιλία διαλεγμένων μανιταριών του δάσους, με ρύζι αρμπόριο,
εσάνς τρούφας & παρμεζάνα.

Κολοκύθι, τοματίνια & μπισκ γαριδας, αρωματισμένα με lime & ούζο.
με πέστο ρόκας, αβοκάντο & τριμμένο μανούρι.

Mushroom risotto. Assortment of selected forest mushrooms,
arborio rice, truffle essense and Parmesan cheese.

Zucchini, cherry tomatoes & shrimp bisque, flavoured with lime & ouzo.
with rocket pesto, avocado & grated manouri cheese.

Π Ι Τ Σ Α
1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ
|
€9.20
Μίξη τυριών, φέτα, κρεμμύδι, πιπεριές, μανιτάρι, τοματάκι κονφι,
ελιές & λεπτά κομμάτια από χωριάτικα λουκάνικα.

1. GREEK

2. ΙΤΑΛΙΚΗ
|
€9.40
Mίξη τυριών, φρεσκοκομμένο prosciuto & δροσερά φύλλα ρόκας.

2. ITALIAN

3. ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

3. MARGHERITA

Μίξη τυριών & λεπτοκομμένο τοματάκι κονφί.

|

€7.80

4. SPECIAL
|
€9.80
Μίξη τυριών, ζαμπόν, μπέικον, πιπεριές, μανιτάρι, λουκάνικο & τοματάκι κονφί.

1

|
€9.20
Cheese blend, feta cheese, onion, peppers, mushrooms, tomato confit,
olives and fine slices of traditional sausage.
|
€9.40
Cheese blend, freshly sliced prosciutto ham and fresh rocket leaves.
Cheese blend and thin round slices of tomato.

4. SPECIAL

|

€7.80

|
€9.80
Cheese blend, ham, bacon, peppers, mushrooms, sausage and tomato
confit.

T

Ο ΜΕ ΛΕ Τ Ε Σ
Π ΑΤΑΤ Ε Σ

O MEL ET TES
P OTATO E S

1. CENTRAL
| €6.80
Ζαμπόν, τυρί, μανιτάρια, μπέικον & πιπεριές.

1. CENTRAL

2. ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ

2. TRADITIONAL

|

Ντομάτα, κολοκύθι, φέτα & πατάτες.

3. ΛΕΠΤΕΣ ΠΑΤΑΤΕΣ
ΜΕΡΙΔΑ

€7.40

|
€6.80
Ham, cheese, mushrooms, bacon & peppers.

T

|
€7.40
Tomato, courgette, feta cheese & potatoes.

3. FRENCH FRIES

|

€3.00
Χρυσαφένιες & τραγανές, συνοδεύονται με dip
κέτσαπ.

4. ΚΑΡΥΚΕΥΜΕΝΕΣ ΠΑΤΑΤΕΣ
ΜΕΡΙΔΑ
| €3.50

T

|
€3.00
Golden and crispy served with ketchup dip.

4. SEASONED
POTATOES

|

V

€3.50

Τραγανές συνοδευόμενες με διάφορα μπαχαρικά.

Κ ΥΡ Ι Ω Σ
ΠΙ ΑΤΑ

T
Food

1. ΜΠΙΦΤΕΚΙΑ ΣΠΙΤΙΚΑ

| €8.80
Ό,τι πιο σπιτικό. Φρεσκοζυµωµένος µοσχαρίσιος κιµάς & λαχταριστές, τραγανές τηγανιτές
πατάτες.

V 2. ΜΠΙΦΤΕΚΙΑ ΚΙΝΟΑ

| €9.40
Xορτοφαγικά μπιφτέκια από κινόα & λαχανικά, σερβιριζόμενα με ρύζι μπασμάτι.

3. ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΑ
ΓΑΛΑΚΤΟΣ

| €14.80
Zουµερή µοσχαρίσια µπριζόλα γάλακτος
ψηµένη στη σχάρα. Σερβίρεται µε σπιτικό
πουρέ σελινόριζας.

4. ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ CENTRAL|

€11.80
Ψιλοκοµµένο φιλέτο κοτόπουλο µε κολοκυθάκια, µανιτάρια, καρότα σε απαλή σάλτσα
µουστάρδας. Σερβίρεται µε ρύζι basmati
αρωµατισµένο µε σαφράν.

5. RIBEYE

| €29.80
Μοσχαρίσιο ribeye black angus με ωρίμανση
15 ημερών, στο grill συνοδευόμενο από λαχανικά σχάρας.

T

6. ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΓΕΜΙΣΤΟ

| €9.80
Φρέσκος µοσχαρίσιος κιµάς, γεµισµένος µε
κασέρι & λαχταριστές τραγανές τηγανητές
πατάτες.

7. ΨΑΡΟΝΕΦΡΙ ΣΧΑΡΑΣ

| €10.40
Zουµερό χοιρινό φιλέτο ψηµένο στη σχάρα,
συνοδευόµενο από πουρέ σελινόριζας.

V VEGETERIAN
T ΤRADITIONAL

T

8. ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΦΙΛΕΤΟ |

€8.80
Zουµερό φιλέτο κοτόπουλο ψηµένο στη
σχάρα, σερβιρισµένο µε ρύζι basmati & σπανακορόκα.

9. ΜΠΙΦΤΕΚΙΑ
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ

| €8.80
Η γνωστή σπιτική µας συνταγή ζυµωµένη µε
φρεσκοκοµµένο κιµά από φιλέτο κοτόπουλο.
Σερβίρονται µε ρύζι basmati αρωµατισµένο
µε σαφράν & σπανακορόκα.

T 10. ΠΑΝΣΕΤΑ ΣΧΑΡΑΣ

| €7.80
Φρεσκοκομμένη ζουμερή πανσέτα, σερβίρεται με πατάτες τηγανιτές, σπανακορόκα &
σως λεµονιού.

11. MIX ΚΡΕΑΤΙΚΩΝ

(για 2 άτομα)
| €21.80
Μία σύνθεση από φιλέτα κοτόπουλο, ψαρονέφρι, χοιρινή πανσέτα & µοσχαρίσια µπιφτέκια. Σερβίρεται µε τηγανιτές πατάτες & κυπριακές πίτες σε dip από κρέµα τυριών.

T 12. ΚΡΗΤΙΚΑ ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ |

€9.40
Απολαυστικά παραδοσιακά χωριάτικα
λουκάνικα με τηγανιτές πατάτες & σάλτσα
barbeque, πάνω σε τραγανή αράβικη πίτα.

13. ΨΗΤΗ ΤΣΙΠΟΥΡΑ

| €14.50
Μεσογειακή τσιπούρα ψητή με ντιπ λαδολέμονου.

14. ΣΟΛΟΜΟΣ ΣΩΤΕ

| €16.80
Σωταρισµένο φιλέτο φρέσκου σολοµού µε
πράσινη σαλάτα, ντοµατίνια & φιλέτα λεμονιού σε ελαιόλαδο.

15. ΤΟΜΑΤΕΣ & ΠΙΠΕΡΙΕΣ
ΦΟΥΡΝΟΥ
|

€8.40
με γέμιση πλιγούρι, λαχανικά & κουκουνάρι.

MA IN
COURS ES

T

1. HOMEMADE MINCED MEAT
| €8.80
PATTIES

V

2. QUINOA PATTIES

|

3. VEAL STEAK

|

9. MINCE CHICKEN
PATTIES

| €8.80
Our famous recipe made with fresh chicken fillet
mince. Served with saffron flavored basmati rice,
spinach & rocket leaves.

Genuinely homemade. Fresh veal mince and
delicious crispy fried potatoes.

Served with basmati rice.

€9.40

€14.80
Juicy grilled veal steak served with homemade
celery root purée

GRILLED PORK
T 10.
BELLY SLICE

| €7.80
Freshly cut juicy pork belly slice served with fried
potatoes, spinach and rocket leaves and lemon
sauce.

4. CENTRAL CHICKEN

| €11.80
Thin sliced chicken fillet with courgette,
mushrooms, carrots in mild mustard sauce.
Served with saffron flavored basmati rice.

5. RIBEYE

| €29.80
Grilled black angus ribeye beef aged for 15 days.
Served with grilled vegetables.

T

11. MIXED MEAT (plate for 2) |

€21.80
Assortment of chicken fillet, tenderloin, pork
belly slice and beef patties. Served with fried
potatoes, Cypriot pita bread and creamy cheese
dip.

T 12. CRETAN SAUSAGES

| €9.40
Delicious traditional artisanal sausages with
fried potatoes and barbeque sauce on crispy
Arabic pita bread.

6. STUFFED MINCED
MEAT PATTY

| €9.80
Fresh veal mince stuffed with kasseri cheese and
delicious crispy fried potatoes.

13. GRILLED SEA BREAM

7. GRILLED TENDERLOIN |

14. SALMON SAUTÉ

8. CHICKEN FILLEΤ

| €8.80
Juicy grilled chicken fillet served with basmati
rice.

15. CRETAN GEMISTA

ΕΠ ΙΔΟ
ΡΠ ΙΑ

DE S
S E RT S

€10.40
Juicy grilled pork fillet accompanied with celery
root purée.

1. ΣΟΚΟΛΑΤΙΝΑ

|
€4.50
Πεντανόστιμη σοκολατίνα με σοκολάτα guanaja,
brownies και σαμπαγιόν σοκολάτα.

2. ΒΑΝΙΛΙΑ - ΣΟΚΟΛΑΤΑ

|

€4.50
με κρέμα βανίλια και σοκολάτα, καραμέλα &
φουντούκι

| €14.50
Grilled Mediterranean sea bream served with
lemon and olive oil sauce.
| €16.80
Sautéed fresh salmon fillet with green salad and
cherry tomatoes. Served with lemon & olive oil.

| €8.40
Aromatic tomatoes and peppers stuffed with
groats, vegetables and pine nuts.

1. CHOCOLATE CAKE

|

A delicious chocolate cake with guanaja
chocolate and brownies.

€4.50

2. VANILLA - CHOCOLATE
CAKE
|

€4.50
with vanilla & chocolate cream, caramel and
hazelnuts

3. ΤΑΡΤΑ ΦΡΟΥΤΩΝ

|
€4.50
Τάρτα με φρέσκιες φράουλες, ζελέ φρούτων και
βανίλια Ταϊτής.

3. FRUIT TART

4. LEMON ART

4. LEMON ART
|€4.00Crisp
cookie with fresh lemon cream and lime foam

|
€4.00
Τραγανό μπισκότο με δροσερή κρέμα λεμόνι και
αφρό lime.

|
€4.50
Tart with fresh strawberries, fruit jelly & Tahitian
vanilla.

Food

find us

Central_Park-Heraklion_Crete

Central.park.cafe.restaurant

central_park_heraklion

www.central-park.gr

Person in Charge: Giorgos Pagalakis. Prices include VAT 13 or 24%.
Consumer is not obliged to pay if the notice of payment has not been received (receipt – invoice).
In salads we use extra virgin olive oil.
Feta, Graviera and Haloumi are P.D.O. (Protected Designation of Origin).
In frying we use sunflower oil.
Our seafood is frozen.

Αγορανομικός υπεύθυνος: Παγκαλάκης Γεώργιος Συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 13 ή 24%.
Ο καταναλωτής δεν έχει την υποχρέωση να πληρώσει εάν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό στοιχείο (απόδειξη - τιμολόγιο).
Στις σαλάτες χρησιμοποιούμε έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. Η φέτα, η γραβιέρα και το χαλούμι είναι Π.Ο.Π.
(προστατευόμενη ονομασία προέλευσης). Στο τηγάνισμα χρησιμοποιούμε ηλιέλαιο. Τα θαλασσινά μας είναι κατεψυγμένα.

