




























ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΑΡΚΟ ΠΟΛΟ
Κάθε Κυριακή
από τις 12:30-15:00 
Ενήλικες €60 ανά άτοµο
Παιδιά κάτω από 12 €37 ανά άτοµο

Ένα µοναδικό γαστρονοµικό ταξίδι.
Παραδοσιακές συνταγές από Κύπρο, Μέση Ανατολή, 
Ιταλία, Κίνα και Ινδία.
Γλυκές δηµιουργίες από τα χέρια των βραβευµένων 
µας Chef.

Σηµειώνεται ότι ορισµένα από τα φαγητά και τα 
επιδόρπια που σερβίρονται στα εστιατόρια µας, 
περιέχουν συστατικά που µπορεί να προκαλέσουν 
αλλεργία. 
Οι Αρχισερβιτόροι και οι Αρχιµάγειροι των εστιατορίων 
είναι στη διάθεση σας για διευκρινήσεις αναφορικά µε 
τα υλικά παρασκευής των εδεσµάτων.

Ψωµί και ζυµαρικά χωρίς γλουτένη σερβίρονται κατά 
παραγγελία

 = Κατάλληλο για χορτοφάγους 

 = Κατάλληλο για βίγκαν



Όλες οι τιµές είναι σε Ευρώ (€) και περιλαµβάνουν ΦΠΑ

ΟΡΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΑΛΑΤΕΣ

Βοδινό Καρπάτσιο
Μαριναρισµένες 

αγκινάρες, σέλινο, 
κρέµα yuzu 

€20
*Αλλεργιογόνα (1, 4, 7, 13)

Ταρτάρ Σολομού     
Αβοκάντο, κινόα και 
καπνιστό πρόβειο 

γιαούρτι   

€22
*Αλλεργιογόνα (3, 4)

Φρέσκα Μύδια   
Σοτέ µε σιαλότς, 

λεµονόχορτο, βούτυρο, 
άσπρο κρασί και 

αρωµατικά   
€20

*Αλλεργιογόνα (4, 11, 14)

Μπουράτα 
Μοτσαρέλα 

Μαρµελάδα ντοµάτας, 
ντοµατίνια, πινόλια, 

πέρλες βαλσάµικου και 
τραγανό ελαιόψωµο   

€19
*Αλλεργιογόνα (4, 8, 12, 14)

Καρπάτσιο 
Σελινόριζας 

Πορτοκάλι, µαγιονέζα 
µε κόλιανδρο, ρόδι, 

κουνουπίδι µε κάρι, ζελές 
από αγγούρι

€19
*Αλλεργιογόνα (1)

Σαλάτα του Καίσαρα 
Τραγανή σαλάτα, αρωµατισµένα 

κρουτόνια, πανσέτα, νιφάδες παρµεζάνας 
σε ντρέσινγκ αντζούγιας και σκόρδου 

€19
*Αλλεργιογόνα (3, 4, 5, 8, 9, 14)

Προσθέστε:
Σιγοψημένο στήθος κοτόπουλο €23

*Αλλεργιογόνα (3, 4, 5, 8, 9, 14)

Γαρίδες στο γκριλ €26
*Αλλεργιογόνα (2, 3, 4, 5, 8, 9, 14)

Σαλάτα με Κάβουρα 
Με γαρίδες, wasabi 

µαγιονέζα, αγγουράκι, 
µάνγκο, πράσινο µήλο, 

καρύδια και yuzu 
ντρέσινγκ   

 

€26
*Αλλεργιογόνα (2, 5, 7, 9, 12, 13, 14)

Σαλάτα Κινόα 
Τραγανή σαλάτα µε 

σπανάκι, τοφού γλασέ µε 
µίσο και χαρουπόµελο, 

αβοκάντο, ντρέσινκγ 
αρωµατισµένο µε 

πορτοκάλι και κόλιανδρο    

€19
*Αλλεργιογόνα (5, 7, 12, 14)

Ελληνική Σαλάτα 
Ντοµάτες, πράσινες 

πιπεριές, κόκκινα 
κρεµµύδια, παξιµάδια,

κάπαρη, φέτα, παρθένο 
ελαιόλαδο και ρίγανη

Small €9
Large €18

* Χωρίς φέττα, ιδανικό 
για βέγκαν

*Αλλεργιογόνα (4, 8)



Όλες οι τιµές είναι σε Ευρώ (€) και περιλαµβάνουν ΦΠΑ

ΣΟΥΠΕΣ

Σούπα Ντομάτας  

Με κρουτόνια και κρέµα 
βασιλικού     

€9
*Αλλεργιογόνα (1, 4, 8, 14)

Σούπα 
Κουνουπίδι  
Με γάλα καρύδας 

και λάδι κάρι     
€9

*Αλλεργιογόνα (1, 8, 14)

ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ & WRAP

Ψωµί χωρίς γλουτένη σερβίρεται κατά παραγγελία
Όλα τα πιο πάνω σερβίρονται µε τηγανητές πατάτες

ή τηγανητές γλυκοπατάτες

Τόστ με Ζαμπόν 
και Τυρί

Ψητό ζαµπόν, τυρί 
προβολόνε και τσένταρ 

σε προζυµένο ψωµί τόστ 

€17
*Αλλεργιογόνα (4, 5, 8, 9, 14)

Σάντουιτς με Γαρίδες  

Μαριναρισµένες γαρίδες, 
αβοκάντο, πράσινο µήλο, 

µαγιονέζα µε κίµτσι σε 
ψωµί από παντζάρι   

€22
*Αλλεργιογόνα (1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 14)

Wrap με 
Γλυκοπατάτα  
Ψητή γλυκοπατάτα 
αρωµατισµένη µε 

πάπρικα, αβοκάντο 
και coleslaw 

 €18
*Allergens (7, 8)

Wrap με Κοτόπουλο 
& Αβοκάντο  

Μαγιονέζα wasabi, 
τραγανό µαρούλι και

τυρί παρµεζάνα    

€20
*Allergens (4, 5, 8, 9, 14)

Four Seasons 
Κλάμπ

Σιγοψηµένο κοτόπουλο, 
τραγανή πανσέτα, αυγό, 

ντοµάτα, σαλάτα και 
µαγιονέζα µουστάρδας

 €19
*Αλλεργιογόνα (4, 5, 8, 9, 14)



Όλες οι τιµές είναι σε Ευρώ (€) και περιλαµβάνουν ΦΠΑ

ΦΡΕΣΚΑ ΖΥΜΑΡΙΚΑ & ΠΙΤΣΑ

Ζυµαρικά χωρίς γλουτένη σερβίρονται κατά παραγγελία

Ραβιόλια με Σπανάκι 
και Τυρί Ρικότα 
Σε φρέσκο βούτυρο 

αρωµατισµένο µε 
φασκόµηλο, πινόλια
και τυρί παρµεζάνα  

€21
*Αλλεργιογόνα (4, 8, 9, 12, 14)

Ζίττι με Πέστο 

Ζίττι µε πέστο ρόκκας 
και στρατσιατέλλα 

µοτσαρέλλα   

€20
*Αλλεργιογόνα (1, 4, 8, 9, 12, 14)

Σπαγγέτι 
με Βοδινό

Μαρινάτο βοδινό µε 
αρωµατικά, µανιτάρια 

βασιλικού, ντοµατίνια και 
ζωµός βοδινού

€24
*Αλλεργιογόνα (1, 4, 8, 9, 14)

Λιγκουίνι 
με Θαλασσινά  

Γαρίδες, χτένια, καλαµάρι, 
µύδια, φρέσκα βότανα, 

άσπρο κρασί, σως   

€26
*Αλλεργιογόνα (1, 2, 4, 8, 9, 11, 14)

Ταλιατέλλες 
με Κάσιους  

Πράσινες ταλιατέλλες 
µε ζυµώµατα κάσιους, 
σπαράγγια και µπιζέλι  

€19
*Αλλεργιογόνα (1, 8, 12)

Πίτσα Μπουράτα 

Παρµεζάνα, ντοµατίνια, 
βασιλικό, ελαιόλαδο   

€19
*Αλλεργιογόνα (4, 8)

Πίτσα Boscaiola   
Με ποικιλία µανιταριών, 
µοτσαρέλλα, παρθένο 

ελαιόλαδο  
€18

*Αλλεργιογόνα (4, 8)

Πίτσα Πάρμα 

Ντοµάτα, µοτσαρέλλα, 
ζαµπόν Πάρµα, ρόκα 

€18
*Αλλεργιογόνα (4, 8)



Όλες οι τιµές είναι σε Ευρώ (€) και περιλαµβάνουν ΦΠΑ

Μπιφτέκι Yankee
€22

*Αλλεργιογόνα (4, 5, 8, 9, 13, 14)

Μπιφτέκι Κλασσικό 
Σερβίρεται µε 

καραµελωµένα 
κρεµµύδια, τυρί τσένταρ 

και τραγανό µπέικον
€23

*Αλλεργιογόνα (4, 5, 8, 9, 13, 14)

Μπιφτέκι BBQ
Γλασέ µε σάλτσα 

µπάρµπεκιου, τυρί 
τσένταρ, τραγανό 

µπέικον 
€23

*Αλλεργιογόνα (4, 5, 8, 9, 13, 14)

Μπιφτέκι Τρούφας        
Καραµελωµένα 

κρεµµύδια, τυρί πεκορίνο 
µε τρούφα

€26
*Αλλεργιογόνα (4, 5, 8, 9, 13, 14)

Μπιφτέκι Κοτόπουλο        

Σπιτικό µπιφτέκι 
µε coleslaw και πιπέρι

€21
*Αλλεργιογόνα (4, 5, 7, 8, 9, 13, 14)

Μπιφτέκι Πάπιας 
Κονφί        

Με τυρί gruyere, τραγανή 
σαλάτα και γλυκιά 

µουστάρδα
€23

*Αλλεργιογόνα (4, 5, 8, 9, 13, 14)

Τα πιο πάνω πιάτα σερβίρονται µε µαρούλι, ντοµάτα, ξιδάτα και ροδέλες κρεµµυδιού, 
τηγανιτές πατάτες ή τηγανητές γλυκοπατάτες και σπιτίσιο ψωµάκι ή ψωµάκι 

χωρίς γλουτένη

ΓΚΟΥΡΜΕ ΜΠΕΡΓΚΕΡΣ 
(ΜΠΙΦΤΕΚΙΑ)

Τα µπιφτέκια µας είναι από 100% Αµερικάνικο βοδινό κρέας. 



Όλες οι τιµές είναι σε Ευρώ (€) και περιλαµβάνουν ΦΠΑ

ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΣΠΕΣΙΑΛΙΤΕ

Μουσακάς 
Φέτες από κολοκύθια, 

µελιτζάνα, πατάτες
και βοδινό κιµά

µε σάλτσα µορνέϊ 
€20

*Αλλεργιογόνα (4, 8, 9, 14)

Αιγινό Χαλούμι 
Τραγανές µπουκιές 

χαλουµιού µε µαρµελάδα 
από παντζάρι, πεπόνι 
και πράσινο µήλο και 

ντοµατίνια   
€19

*Αλλεργιογόνα (1, 4, 8, 9, 13)

Αρνί Κλέφτικο 
Πατάτες πουρέ, 

λαχανικά γλασέ και 
ψητή φέττα 

€28
*Αλλεργιογόνα (1, 4, 14)

Σουβλάκι Κοτόπουλο 
Ταµπούλι, πίττα, 

ντρέσινγκ γιαούρτι 
µε πάπρικα

€23
*Αλλεργιογόνα (4, 5, 8, 14)



Όλες οι τιµές είναι σε Ευρώ (€) και περιλαµβάνουν ΦΠΑ

ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΑ

Τραγανό Καλαμαράκι  
Με σάλτσα από ταχίνι και 

µαύρο σουσάµι 
€26

*Αλλεργιογόνα (4, 8, 11, 13, 14)

Χταπόδι 
Μεσογειακό χταπόδι 

στο γκριλ, σελινόριζα, 
αγκινάρες, πατάτες, λάδι 

βασιλικού  

 €32
*Αλλεργιογόνα (1, 4, 11, 14)

Τατάκι Τοφού  

Τοφού µε ασιατικά 
µπαχαρικά, πουρές 

χαλεπιανών, κόντιµεντ 
από φοινίκια, ζελές από 

καλαµάνσι και ουνάκι  
 €22

*Αλλεργιογόνα (7, 12, 13, 14)

Σολομός ‘Ora King’ 
Ψητός σολοµός στο γκριλ 
µε λαχανικά ‘α λα πολιτά’  

€37
*Αλλεργιογόνα (1, 3, 4, 14)

Άγριες Βασιλικές 
Γαρίδες 

Σερβιρισµένες 
µε φρέγκολα από 

οστραοκοειδή και σπανάκι 
€38

*Αλλεργιογόνα (1, 2, 3, 4, 8, 9, 11, 14)

Λαβράκι
Ψητό βασιλικό λαβράκι, 
κριθάρι µε λεµόνι κονφί, 

φοινόκιο, πουρές από 
σπανάκι και κόντιµεντ 

από πιπεριές Φλωρίνης 
€32

*Αλλεργιογόνα (1, 3, 4, 8, 14)

Goan πράσινο 
Κάρι 

Goan πράσινο κάρι 
µε ρεβύθια, λαχανικά 

και ρύζι 

€24
*Αλλεργιογόνα (7, 14)



Όλες οι τιµές είναι σε Ευρώ (€) και περιλαµβάνουν ΦΠΑ

ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΑ

Τα γκριλ συνοδεύονται με επιλογή από:
Σπιτικές τηγανιτές πατάτες / πουρές πατάτας  

*Αλλεργιογόνα (4)

Επιλογή από:  
Σάλτσα μπεαρνέζ *Αλλεργιογόνα (4, 5, 9, 14)

Σάλτσα από κόκκους πιπεριού *Αλλεργιογόνα (4, 5, 8, 14)

Μουστάρδες *Αλλεργιογόνα (5, 14)

Ψωµί χωρίς γλουτένη σερβίρεται κατά παραγγελία

Αμερικάνικο κόντρα 
Φιλέτο (300γρ) 

Σερβιρισµένο µε πουρέ 
από σελινόριζα, βασιλικά 
µανιτάρια και τηγανιτές 

πατάτες  
€38

*Αλλεργιογόνα (1, 4, 5, 14)

Μοσχαρίσια 
Μπριζόλα    

Στο γκριλ, άγρια 
µανιτάρια,

µικρές πατάτες, 
µοσχαρίσιος ζωµός

€38
*Αλλεργιογόνα (1, 4, 14)

Rib-Eye Steak 
(300γρ) 

Αµερικάνικο στεϊκ angus 
rib-eye, πουρές καρότου, 

µαγιονέζα από µαύρο 
σκόρδο και πατάτες 

€48
*Αλλεργιογόνα (1, 4, 5, 14)

Tomahawk Ιβηρικό 
Χοιρινό 

Χοιρινή κοτολέτα, 
µανιτάρια shimeji, 
σελινόριζα, µαύρο 

σκόρδο aioli, µήλα τουρσί 
€32

*Αλλεργιογόνα (1, 4, 5, 9, 14)

Μικρό Κοτόπουλο
Κοτόπουλο στο γκριλ 

µε µαγιονέζα από µαύρο 
σκόρδο και πατάτες   

€26
*Αλλεργιογόνα (1, 5)



Όλες οι τιµές είναι σε Ευρώ (€) και περιλαµβάνουν ΦΠΑ

ΠΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΓΛΥΚΑ

€8
Avellana 

Μους σοκολάτας 
γάλακτος, κρέµα πραλίνας, 

κρούστα  φουντουκιού
*Αλλεργιογόνα (4, 8, 9, 12)

Σοκολατόπιτα  
αλµηρή καραµέλα, 

καβουρδισµένα
αµύγδαλα

*Αλλεργιογόνα (4, 6, 8, 9, 12)

Apple Tart 
Τάρτα µήλου 

µε καρύδια, σταφίδα, 
κανέλλα

*Αλλεργιογόνα (4, 8, 9, 12)

Red Velvet
Cheese Cake

Κρέµα τυριού Φιλαδέλφεια, 
µαριναρισµένα 

φραγκοστάφυλα 
*Αλλεργιογόνα (4, 8, 9, 12)

Κρεμ Μπρουλέ 
Βανίλιας
Με βανίλια 

Μαγαδασκάρης 

*Αλλεργιογόνα (4, 9)

Τάρτα με Κόκκικα 
Φρούτα

Με κρέµα βανίλιας

*Αλλεργιογόνα (4, 8, 9)

Κέικ Σοκολάτας 
Βέγκαν

Μαύρη κρέµα σοκολάτας, 
µπισκότο από κακάο

*Αλλεργιογόνα (12)

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΠΑΓΩΤΑ

Μία μπαλίτσα €3.5 
ελάχιστη παραγγελία δύο µπαλίτσες της επιλογής σας

Φράουλα

Σοκολάτα 

*Αλλεργιογόνα (4)

Καραμέλα  
*Αλλεργιογόνα (4, 8, 9, 12, 13)

Λεμόνι

Μπανάνα Toffee

*Αλλεργιογόνα (4, 8, 9, 12)

Τιραμισού
*Αλλεργιογόνα (4, 8, 9)

Γιαούρτι με Φρούτα 
του ∆άσους

*Αλλεργιογόνα (4, 8, 9)

Βανίλια Μαδαγασκάρης    
*Αλλεργιογόνα (4, 9)

ΠΑΓΩΤΟ-∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ

Yoghin Rosso
Παγωτό γιαούρτι, σος από 
κόκκινα φρούτα, µπισκότο 

αµυγδάλου, τραγανή 
µαρέγκα, φρέσκα κρέµα

€14
*Αλλεργιογόνα (4, 8, 9, 12)

Bambino
Για τους πολύ νεαρούς 

µας πελάτες 

€8.5
*Αλλεργιογόνα (4, 8, 9, 12)

Grand Cru  
Παγωτό σοκολάτας, 
µπράουνις, πλούσιο 

σος σοκολάτας, φρέσκα 
κρέµα, µαύρη σοκολάτα

€14
*Αλλεργιογόνα (4, 8, 9, 12)

Vanilla Premium   
Παγωτό βανίλια, τραγανό 

µπισκότο, κοµµατάκια 
σοκολατένιας βάφλας, 

τραγανό φύλλο και 
φρέσκα κρέµα

€14
*Αλλεργιογόνα (4, 8, 9, 12)

Προφιτερόλ Βανίλιας 
Παγωτό βανίλιας µε 

µπισκότο, προφιτερόλς, 
σος σοκολάτας, 

φρέσκα κρέµα, σοκολάτα 
γάλακτος

€14
*Αλλεργιογόνα (4, 8, 9, 12)

Summer Refresh  
Σορµπέ φράουλα και 

λεµόνι, µαριναρισµένες 
φράουλες, φρουτοσαλάτα 

από εσπεριδοειδή και 
φρέσκα κρέµα

€14
*Αλλεργιογόνα (4, 8, 9, 12)



Όλες οι τιµές είναι σε Ευρώ (€) και περιλαµβάνουν ΦΠΑ

ΚΑΦΕ∆ΕΣ

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΚΑΦΕ∆ΕΣ

ΕΣΠΡΕΣΣΟ

Irish
Jameson’s Irish whiskey  

€12

Royal
Martel 3 star cognac 

€14

Calypso
Tia Maria coffee liqueur 

€12

Baileys
 

€12

Καπουτσίνο
εσπρέσσο 

µε αφρόγαλα  
€7

Café Latte
εσπρέσσο µε ζεστό 

αφρόγαλα  
€7

Doppio
διπλό εσπρέσσο  

€7

Americano
εσπρέσσο σερβιρισµένο 
µε ζεστό νερό και γάλα

€7

Choco Espresso
συνδυασµός από 

εσπρέσσο και σοκολάτα 
γάλακτος µε φρέσκα κρέµα

€7

Espresso Origin India
δυνατός χαρακτήρας 
µε πικάντικες νότες 

€5

Macchiato
µικρό καπουτσίνο 
µε δυνατό άρωµα

€5

Café Viennois
εσπρέσσο µε γάλα 
και φρέσκα κρέµα  

€7



ΚΑΦΕ∆ΕΣ

Όλες οι τιµές είναι σε Ευρώ (€) και περιλαµβάνουν ΦΠΑ

ΑΛΛΟΙ ΚΑΦΕ∆ΕΣ & ΖΕΣΤΑ ΡΟΦΗΜΑΤΑ

ΠΑΓΩΜΕΝΟΙ ΚΑΦΕ∆ΕΣ

Freddo Espresso
εσπρέσσο σερβιρισµένο 
πάνω σε θρυµµατισµένο 

πάγο
€7

Chocolate Viennois
ζεστή σοκολάτα 

µε φρέσκα κρέµα

€7

Στιγμιαίος Καφές
Nescafé

€6

Φραπέ με παγωτό
Βανίλια ή σοκολάτα 

€9

Ζεστή Σοκολάτα
σπιτική µε 49% σοκολάτα 

γάλακτος από 
την Λατινική Αµερική  

€8

Κυπριακός Καφές

€5

Φραπέ
παγωµένος καφές µε γάλα 

ή ζάχαρη - προαιρετικά

€7

Καφές Φίλτρου

€6

Παγωμένο 
Café Latte

εσπρέσσο σερβιρισµένο 
πάνω σε θρυµµατισµένο 

πάγο και αφρόγαλa 
€7

Milkshake

Σοκολάτα, Βανίλια, 
Φράουλα, Μπανάνα 

€8

Freddo Cappuccino

εσπρέσσο σερβιρισµένο 
πάνω σε θρυµµατισµένο 

πάγο και αφρόγαλa 
€7



ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΠΟ ΤΣΑΓΙΑ

ΦΡΕΣΚΟ ΚΑΙ ΧΥΜΑ ΤΣΑΙ

Όλες οι τιµές είναι σε Ευρώ (€) και περιλαµβάνουν ΦΠΑ

ΜΑΥΡΟ

ΠΡΑΣΙΝΟ

HERBAL

OOLONG

Breakfast
Ceylon, Darjeeling 
και Ασιατικά τσάγια 

µε γάλα

Κυπριακά Βότανα 
του Βουνού

L’ Oriental
πράσινο τσάι µε ανανά, 
φρούτα του πάθους και 

ροδάκινο

Caramel au Beurre Salé
αλατισµένο βούτυρο 

καραµέλας και πέταλα 
λουλουδιών 

Earl Grey Yin Zhen
µαύρο τσάι, έλαια από 
περγαµόντο, πέταλα 

λουλουδιών 

Φρέσκο Τζίντζερ

Jasmine
πράσινο τσάι 

µε άρωµα γιασεµιού

Χαμομήλι
Γλυκιά και φρουτώδες 
γεύση µε νότες ανανά  

Tσάι Γλυκάνισο

Quatre Fruits Rouge
µαύρο τσάι, κόκκινα 

φρούτα

Φρέσκα Μέντα

Darjeeling
ένα ισορροπηµένο 

µείγµα από αµύγδαλο 
και ροδάκινα

Mint Tea Touareg
πράσινο τσάι, φύλλα 
δυόσµου και µέντας

Bali
πράσινο τσάι γιασεµιού, 
γκρέιπφρουτ, ροδάκινο 

και τριαντάφυλλο

Χαμομήλι

€7

€7
































