
MENU



HOMEMADE CHEESE PIE  3,00
Σπιτική Τυρόπιτα 
HOMEMADE OLIVE PIE  3,00
Σπιτική Ελιόπιτα 
CROISSANT 2,00
add 0,70 for chocolate praline/marmalade

Κρουασάν

TOAST HAM AND CHEESE  2,50
Ham and cheese on slice bread
Χαμ και τυρί σε ψωμί φέτες

VEGIE BAGUETTE 6.80
Whole grain baguette rocket, onion,
sun-dried tomato, cucumber with olive 
paste, tomato pate and avocado
Μπαγκέτα ολικής αλέσεως ρόκα, κρεμμύδι, 
λιαστή ντομάτα, αγγουράκι με πατέ ελιάς
πατέ ντομάτας και αβοκάτο

MOUPI BAGUETTE 6.90
Wholemeal baguette with turkey, Edam 
cheese, cream cheese, tomato and 
cucumber
Μπαγκέτα ολικής αλέσεως, με γαλοπούλα, 
τυρί ένταμ, κρεμώδες τυρί, ντομάτα και 
αγγουράκι

CLUB  SANDWITCH  7,60 
Chicken breast, Edam cheese bacon, 
mayonaise, tomato, lettuce, lountza, slice 
bread. Served with french fries.  
Στήθος κοτόπουλο, τυρί ένταμ, μπέικον, 
μαγιονέζα, ντομάτα, μαρούλι, λούντζα, ψωμί 
φέτες. Σερβίρεται με τηγανιτές πατάτες.

BREAKFAST BAGEL  6,90
Fried egg, Edam cheese, bacon, tomato 
and cucumber in homemade bagel bread
Τηγανιτό αυγό, τυρί edam, μπέικον, ντομάτα 
και αγγουράκι, σε σπιτικό ψωμάκι bagel 

SALMON IN BAGEL  7,80
Smoked salmon with creamy cheese and 
basil pesto in a homemade bagel bread
Καπνιστός σολομός με κρεμώδες τυρί και 
πέστο βασιλικού, σε σπιτικό ψωμάκι bagel

TURKEY BAGEL  7,50
Turkey and light cheese with lettuce and 
tomato n homemade bagel bread
Γαλοπούλα με τυρί light, μαρούλι και
ντομάτα σε σπιτικό ψωμάκι bagel

CLASSIC BAGEL  5,50
Ham, cheese, lettuce and tomato in 
homemade bagel bread
Ζαμπόν, τυρί, μαρούλι και ντομάτα,
σε σπιτικό ψωμάκι bagel

Wraps 
CHICKEN FAJITA   8,90
Grilled chicken in Mexican pita, with peppers, onion, cheese and yogurt sauce
with various spices. Served with tortilla chips and chili sauce
Κοτόπουλο σχάρας σε μεξικάνικη πίτα, με πιπεριές, κρεμμύδι, τυρί και σάλτσα γιαουρτιού
και διάφορα μπαχαρικά. Συνοδεύεται με τορτίλα τσιπς και σάλτσα τσίλι.

CHICKEN (hot)  8,60
Chicken breast, Edam cheese, onion, lettuce and tomato on tortilla.
Served with french fries and salad
Στήθος κοτόπουλο, τυρί ένταμ, κρεμμύδι, μαρούλι και ντομάτα σε μεξικάνικη τορτίλα. 
Σερβίρεται με τηγανιτές πατάτες και σαλάτα.  

SALMON (cold)  8,80
Smoked salmon, cream cheese, avocado, cucumber and lettuce. 
Served with salad
Καπνιστός σολομός, κρεμώδες τυρί, αβοκάντο, αγγουράκι και μαρούλι. 
Σερβίρεται με σαλάτα

VEGIE WRAP 7.80
Wholemeal tortilla with avocado, sun-dried tomato, onion, fresh tomato, and parsley. 
Served with salad

Bites To Share
MIXED HOT PLATTER  15,50
2 mozzarella sticks, 2 chicken wings, 4 marinated pane chicken strips, 2 spring rolls, 2 
skin potatoes with bacon and cheese, dipper potatoes and 3 dips
2 μπαστουνάκια πανέ μοτσαρέλας, 2 φτερούγες κοτόπουλου, 4 φιλετάκια κοτόπουλου πανέ,  
2 σπρίγκ ρολς, 2 μισές πατάτες με γέμιση από τυρί τσένταρ και μπέικον, πατάτες dipper,
3 σάλτσες

DIPPER POTATOES PLATTER  6,70
Πατάτες dipper με λιωμένο τυρί και σάλτσα τσίλι 

NACHOS WITH CHEESE AND CHILI SAUCE  5,50
Νάτσος, τριμμένο τυρί, σάλτσα τσίλι

MIXED PLATTER  12,00
Μειχτό πιάτο αλλαντικών τυριών

SKIN POTATOES  5,50
4 skin potatoes with bacon and cheese and dip
4 γεμιστές πατάτες με μπέικον και τυρί και σάλτσα 

CHICKEN WINGS  5,50
6 chicken wings and dip
6 φτερούγες κοτόπουλου και σάλτσα

Breakfast & Brunch 

CLASSIC  5,20
Ham, cheese and egg
Χαμ, τυρί και αυγό

FOUR CHEESES  5,50
4 cheeses and homemade marmalade on 
the side 4 τυριά και σπιτική μαρμελάδα

HOUSE SAVORY  6,50
Chicken, mushrooms, cheese and creamy 
cheese sauce
Κοτόπουλο, μανιτάρι, τυρί και σάλτσα από 
κρεμώδες τυρί

DISTRETTO BREAKFAST  7,90

2 fried eggs, 2 piece of slide bread, 
cheese, ham, bacon, tomato, 
cucumber and seasonal jam.

2 αυγά τηγανιτά, 2 φέτες ψωμί 
(σλάις), τυρί, χαμ, μπέικον, ντομάτα, 
αγγουράκι και εποχιακή μαρμελάδα

Salads
AVOCADO SALAD  9,10                                                                                                                                             
Salad with mixed greens, avocado, roasted hazelnuts, parmesan shavings and balsamic 
vinegar sauce                                
Σαλάτα με διάφορα χόρτα, αβοκάντο, καβουρδισμένα φουντούκια, ξύσματα παρμεζάνας και 
σως από βαλσάμικο ξύδι                                

DELLA CASA SALAD  9,60                                                                                                                                             
Salad with mixed greens, marinated grilled chicken, tabbouleh, cherry tomatoes, pieces of 
browned pita and mustard sauce
Σαλάτα με διάφορα χόρτα, μαριναρισμένο κοτόπουλο σχάρας, ταμπούλι, ντοματίνια, 
κομματάκια από ξεροψημένη πίτα και σάλτσα από μουστάρδα                  

SALMON SALAD  9,50 
High quality smoked salmon, cucumber, avocado, cherry tomato, mixed leaf, honey 
mustard dressing
Καπνιστός σολομός υψηλής ποιότητας, αγγουράκι, αβοκάντο, ντοματίνια, μικτά φύλλα, σάλτσα 
από μέλι και μουστάρδα

CHEF SALAD 9,50
Salad with lettuce, tomato, cucumber, ham, cheese, egg croutons and authentic chef’s 
sauce
Σαλάτα με τρυφερό μαρούλι, ντομάτα, αγγουράκι, χαμ, τυρί, αυγό κρουτόνια και αυθεντικό 
σως του chef

ROCCA SPINACH 9.60
Salad with rocket leaves, spinach, goat cheese, dried figs, green apple, sun-dried 
tomatoes, pineapples and balsamic vinegar sauce.
Σαλάτα με φύλα ρόκας, σπανάκι, κατσικίσιο τυρί, αποξηραμένα σύκα, πράσινο μήλο, λιαστές 
ντομάτες, πινόλια και σως από βαλσάμικο ξύδι.

Avocad
o Salad

Homemade Bagels
Our traditional recipe Bagel bread
Ψωμάκια bagel δικής μας παραδοσιακής συνταγής. 

Savory crepes | ΑΛΜΥΡΕΣ ΚΡΕΠΕΣ 



Burgers
Συνοδεύονται με πατάτες τηγανιτές και σαλάτα.
Served with French potatoes and salad.

THE NO. ONE  14,50
Homemade Juicy burger in our traditional recipe Bagel bread with melted cheddar 
cheese, BBQ sauce, fried egg, bacon, tomato and lettuce.
Το ζουμερό σπιτικό μας μπιφτέκι, σε Ψωμάκι Bagel δικής μας παραδοσιακής 
συνταγής με λιωμένο τυρί τσένταρ, BBQ sauce, αυγό τηγανητό, μπέικον, ντομάτα και 
μαρούλι.      

BBQ AND BACON  14,90
Homemade Juicy burger, with BBQ sause, caramelized onions, cheddar cheese, 
bacon, gherkins and lettuce.
Το ζουμερό σπιτικό μας μπιφτέκι, με σάλτσα BBQ, καραμελωμένα κρεμμύδια, τυρί 
cheddar, μπέικον, αγγουράκι ξιδάτο και μαρούλι.

DISTRETTO BURGER  11,50
Homemade Juicy burger, with melted Edam cheese, caramelized onions and blue 
cheese.
Ζουμερό σπιτικό μπιφτέκι, με λιωμένο τυρί edam, καραμελωμένα κρεμμύδια και blue 
cheese. 

PHILLY BURGER  11,20  
Homemade Juicy burger, with a creamy cheese sauce, fresh herbs and crispy 
bacon. 
Ζουμερό σπιτικό μπιφτέκι, με σάλτσα από κρεμώδες τυρί, φρέσκα αρωματικά και 
ξεροψημένο μπέικον. 
                                                                                                                          
CHEESEBURGER  9,10 
Homemade juicy burger with cheddar cheese, tomato and lettuce. 
Ζουμερό σπιτικό μπιφτέκι, με λιωμένο τυρί τσένταρ, ντομάτα και μαρούλι. 

CHICKEN SPECIAL 10,90
Τender chicken fillet with melted cheddar cheese, peppers and baked onion
Κομμάτια από τρυφερό φιλέτο κοτόπουλο με λιωμένο τυρί τσένταρ, πιπεριές και 
ψημένο κρεμμύδι

VEGGIE BURGER 9.10
Vegetarian burger 200 grams
Χορτοφαγικό μπιφτέκι 200 γραμμαρίων

Main Dishes
PASTA POMODORO  8,90                                                                                                                                             
Penne with tomato sauce, fresh basil and feta. Serve with grated Parmesan cheese
 Πέννες με σάλτσα από ντομάτες, φρέσκο βασιλικό και φέτα. Σερβίρεται με τριμμένο 
τυρί παρμεζάνα                                                                                                                                       

PENNE CON PANNA  9,10                                                                                                                                             
Penne with sauce of fresh cream, mushrooms, sun dried tomatoes and bacon. 
Served with grated Parmesan cheese
Πέννες με σάλτσα από φρέσκα κρέμα, μανιτάρια, λιαστές ντομάτες και μπέικον. 
Σερβίρεται με τριμμένο τυρί παρμεζάνα

BAKED SALMON WITH HERB  16,30
Excellent quality baked Salmon with sauce of cream cheese, with puree potato and 
salad
Σολωμός εξαιρετικής ποιότητας ψημένος στο φούρνο με σάλτσα από κρεμώδες τυρί, 
συνοδευόμενος από πατάτα πουρέ και σαλάτα 

CHICKEN PANE  10,50
Chicken breast strips breaded with French herb mixture, served with French fries 
and salad
Λωρίδες από στήθος κοτόπουλο παναρισμένες με γαλλικού τύπου μείγμα βοτάνων, 
σερβιρισμένο με πατάτες τηγανιτές και σαλάτα

PORK CHOP 10,50                                                                                                                                            
Marinated pork chop(500gr)served with french fries  and salad
Μαριναρισμένη χοιρινή μπριζόλα 500 γραμμαρίων, σερβιρισμένη  με τηγανιτές 
πατάτες και σαλάτα

CHICKEN KEBAB 10,90                                                                                                                                           
Marinated chicken kebab with french fries, bulgur salad, Greek pita and tzatziki
Μαριναρισμένα κομματάκια από στήθος κοτόπουλο με πατάτες τηγανιτές, σαλάτα από 
πλιγούρι,  ελληνική πίττα και τζατζίκι

Pizzas (25cm)
HAM & CHEESE  7,00                                                                                                                                            
Πίτσα ζαμπόν και τυρί                                                                                                                               

SPECIAL  7,20                                                                                                                                             
Cheese, ham, bacon, salami, mushroom, olive, fresh tomato and green pepper
Τυρί, χαμ, μπέικον, σαλάμι, μανιτάρι, ελιά, ντομάτα, και πράσινο πιπέρι 
                                  
VEGETARIAN  7,20                                                                                                                                             
Cheese, mushroom, green pepper, olive, corn, fresh tomato
Τυρί, μανιτάρι, πράσινο πιπέρι, ελιά, καλαμπόκι, φρέσκα ντομάτα
                                                                                                 

CHICKEN NUCKETS  6,00
6 chicken nuckets served with French fries

6 κοτομπουκιές με τηγανιτές πατάτες

KIDS POMODORO  5,90
Penne with tomato sauce and parmesan cheese
Πέννες με σάλτσα ντομάτας και τυρί παρμεζάνα

FRENCH FRIES  2,50
Πατάτες τηγανιτές

TRADITIONAL BURGERS
230GR, MIXED MEAT

*ALL OUR BURGERS ARE MADE
FROM PURE MIXED MINCED MEAT

(PORK/BEEF) AND WEIGHT 230GR. 
*όλα τα μπιφτέκια μας φτιάχνονται
από μεικτό κιμά καθαρού κρέατος

(χοιρινό/βοδινό) και ζυγίζουν 230γρ. Kids meals 



Beers

BOTTLED-ΣΕ ΜΠΟΥΚΑΛΙ
KEO, 4.5%  3,30 
KEO LIGHT, 3.5%     3,30 
HEINEKEN, 5%     3,50 
CALSBERG, 4.6%    3,30 
STELLA ARTOIS, 5%    3,90 

CRAFT
HAPPY BREWERS
HOPPY LAGER 4.8%  5,90
HAPPY BREWERS
EAST COAST IPA 5.2% 6,00
VOREIA STOUT 6%  5.90

DRAFT (PREMIUM)-ΤΟΥ ΒΑΡΕΛΙΟΥ
HB ORIGINAL Pint/4,70,  ½ Pint/3,70
HB WEISSE    Pint/4,90,  ½ Pint/3,90     
HEINEKEN      Pint/4,50,  ½ Pint/3,50   

PREMIUM CIDER-ΜΙΛΗΤHΣ

KOPPARBERG
STRAWBERRY- LIME  4,90 

Cocktails
MARGARITA  6,50
Μαργαρίτα 

MOJITO  6,50
Μοχίτο

spirits
WHISKY 5cl  5,00
Ουίσκι 
DOUBLE WHISKY 10cl  7,50
Διπλό ουίσκι 
WHISKY PREMIUM 5cl  6,50
Ουίσκι  premium
DOUBLE WHISKY PREMIUM
10cl  9,50
Ουίσκι  premium
VODKA 5cl  5,00
Βότκα
GIN 5cl  5,00
Τζίν
TEQUILA 5cl  5,00
Τεκίλα
MIXERS ADD  1,00
Tonic, soft drink, juice

WINES*
BIANCO NERO 187ml  5,50
White
Red
Rose
BIANCO NERO SPARKLING
200ml  6,50
White
Rose
Wine cocktails
HUGO  7,00
Elder flower syrup, lime, fresh mint,
sparkling wine, soda, ice cube
APEROL  7,00
Aperol, sparkling wine, soda, orange,
ice cube)
*  For wine specials please ask our waiters.
Παρακαλώ ρωτήστε τους σερβιτόρους μας
για περισσότερα κρασιά.

Alcoholic Beverages

Waffles/Crepes 
CHOCOLATE   5,10
Crispy waffle or crepe with hazelnut praline and crushed cookies. Server with vanilla ice 
cream Τραγανή βάφλα ή κρέπα με πραλίνα και μπισκότο. Σερβίρεται με παγωτό βανίλιας

BLACK & WHITE   5,50
Crispy waffle or crepe with a combination of hazelnut praline and white chocolate. 
Served with vanilla or chocolate ice cream. Sprinkled with crushed cookies 
Τραγανή βάφλα ή κρέπα με συνδυασμό πραλίνας φουντουκιού και λευκής σοκολάτας. 
Σερβίρεται με παγωτό βανίλιας ή σοκολάτας και κομματάκια από μπισκότο

BANOFFEE   6,40
Crispy waffle or crepe topped with butterscotch fudge, sliced bananas and chocolate. 
Served with whipped cream and vanilla ice cream
Τραγανή βάφλα ή κρέπα με πλούσια καραμέλα γάλακτος, φέτες μπανάνας και πραλίνα 
φουντουκιού. Σερβίρεται με παγωτό βανίλιας και σαντιγί

STRAWBERRY DELIGHT   6,20
Crispy waffle or crepe with white chocolate and garnish of fresh strawberries. 
Served with vanilla ice cream
Τραγανή βάφλα ή κρέπα με λευκή σοκολάτα και γαρνιτούρα από φρέσκες φράουλες. 
Σερβίρεται με παγωτό βανίλιας

MAPLE & WALNUT   5,20
Fresh and crispy waffle or crepe with classic American pancake syrup and walnut. 
Served with vanilla ice cream
Φρεσκοψημένη τραγανή βάφλα ή κρέπα με κλασσικό σιρόπι τηγανίτας και καρύδια. 
Σερβίρεται με παγωτό βανίλιας

Pancakes 
FRUITTY MOUPI  6,50
2 homemade pancakes with banana, hazelnut praline or white chocolate with strawberries
2 σπιτικές τηγανίτες από πραλίνα φουντουκιού με μπανάνες ή λευκή σοκολάτα με φράουλες 

YOGGO  6,50
2 homemade pancakes with seasonal jam and yogurt
2 σπιτικές τηγανίτες από εποχιακή μαρμελάδα και γιαούρτι

HONEY & WALNUT  6,50
2 homemade pancakes with honey and walnut 
2 σπιτικές τηγανίτες με μέλι και καρύδια

HOT CHOCOLATES – TEAS 
ΣΟΚΟΛΆΤΕΣ - ΤΣΆΓΙΑ

HOT CHOCOLATES
CLASSIC  3,30ΚΛΑΣΙΚΉ
WHITE CHOCOLATE  3,60
FLAVORED CHOCOLATE  4,10
WHIP CREAM  0,40
 ΈΞΤΡΑ ΣΑΝΤΙΓΊ

TEAS
ORGANIC TEA  2,80
ICED TEA (SYRUP)  2,30
ΚΡΎΟ ΤΣΆΙ (ΜΕ ΣΙΡΌΠΙ) 

WATERS / soft drinks
MINERAL WATER 50CL  0,80
MINERAL WATER 100CL  1,80
SODA  2,20
SPARKLING WATER 33CL  3,00
SOFT DRINKS 1,70

FRESH JUICES – LEMONADES 

JUICES
ORANGE  3,70
APPLE  3,70
MIXED  3,70 

LEMONADES
CLASSIC  2,50
SODA LEMON  3,10
HOMEMADE FRESH 3,00
ΛΕΜΟΝΆΔΑ ΜΕ ΣΌΔΑ

ICE CREAM MILK SHAKES
BANANA  4,20ΆΝΑ
STRAWBERRY  4,20
VANILLA  4,20 

Beverages

Homemade sweet treats
Γλυκές σπιτικές επιλογές
CHOCOLATE BROWNIE  4,10
Μπράουνι Σοκολάτας
HOMEMADE APPLE PIE  4,10
Σπιτική Μηλόπιτα
CHOCOLATE COOKIE 75G  2,00
Μπισκότο Σοκολάτας 75γρ.
OATMEAL COOKIE 75G  2,00
Μπισκότο Βρόμης 75γρ.

ICECREAM
CHOCOLATE 
VANILLA
STRAWBERRY
BANANA

1 scoop 2,00
2 scoops 3,50
Add a scoop for 1,20

Desserts 



Espresso  1,90
Εσπρέσο
Espresso Macchiato  2,10 
Εσπρέσο Μακιάτο
Doppio  2,60
Διπλός Εσπρέσο
Doppio Μacchiato  2,80
Διπλός Εσπρέσο Μακιάτο
Americano  2,90
Αμερικάνο
White Americano  3,10 
Αμερικάνο με γάλα
Cappuccino  3,20
Καπουτσίνο
Latte  3,10
Λατέ

Latte with flavors Vanilla, Hazelnut,
Caramel Mocha  3,40
Λάτε με γεύση Βανίλια, Φουντούκι,
Καραμέλα, Μόκα 
Filter coffee  2,90
Φίλτρου ή Γαλλικός
Filter coffee flavors   3,30
Φίλτρου με γεύση Βανίλια,
Φουντούκι, Καραμέλα
Vanilla, Hazelnut, Caramel
Instant coffee  2,90
Στιγμιαίος 
Instant coffee decaf  3,00
Στιγμιαίος ντεκαφεϊνέ 
Cyprus coffee  1,70
Κυπριακός
Cyprus coffee double  2,30
Κυπριακός διπλός

Coffees

Iced coffees         
Κρύοι καφέδες 
Frappe  2,80
Φραπέ
Frappe Decaf  3,00
Φραπέ ντεκαφεϊνέ 
Espresso Freddo  3,30
Κρύο Εσπρέσο 
Espresso Freddo Latte  3,40
Κρύο Εσπρέσο με γάλα
Cappuccino Freddo  3,40
Καπουτσίνο κρύο
Iced Latte  3,10
Κρύος Λάτε
Iced Latte Flavor   3,30
Caramel, Hazelnut, Vanilla 
Κρύος Λάτε με γεύση Καραμέλα,
Φουντούκι, Βανίλια
Iced Americano  2,90
Κρύος Αμερικάνο
White Iced Americano  3,10
Κρύος Αμερικάνο με γάλα

Hot coffees

Crushed ice mixed drinks
Ποτά με θρυμματισμένο πάγο

CAPPUCCINO   4,00 
CHOCOLATE MOCHA   4,00
CREAM BRULE   4,00 
CIOCCOLATO   4,00
YOGURT   4,00 
FRUIT SMOOTHIES  4,20 
Strawberry, Mango, Banana, 
Mango/Orange, Banana/Strawberry

Our special
Cold brew
Cold brew 3,10
Cold brew latte 3,40
Cold brew macchiato 3,40
Tea of the day 3,00 


