
 

 

Οδός: Αντρέα Μιχαλακοπούλού 24 

Αγ. Ομολογητές  1075 Λευκωσία 

Τηλ: 99514602 – 22767200 

Email: d.dimitriou.chef@gmail.com 

 

• Για τα μέλη της ΟΕΛΜΕΚ που θα επισκέπτονται τον χώρο μας, παρουσιάζοντας την 

κάρτα μέλους του οργανισμού, για κράτηση στον χώρο μας για το μεσημεριανό 

γεύμα και ποτό (μπύρες, αναψυκτικά, νερό, χυμός, κρασί) 15% έκπτωση στον τελικό 

λογαριασμό 12:00 με 15:00 από Δευτέρα – Παρασκευή ( στην προσφορά για την πιο 

πάνω περίοδο δεν συμπεριλαμβάνεται ο καφές) 

 

• Για πρωινό καφέ και σνακ στον χώρο μας και για take away 10%  έκπτωση στον 

τελικό λογαριασμό για την περίοδο 08:00 με 11:00 από Δευτέρα – Παρασκευή  

  

• Για οργανωμένες συναντήσεις για μεσημεριανό φαγητό και ποτό (μπύρες, 

αναψυκτικά, νερό, χυμός, κρασί στον χώρο μας) 20%  έκπτωση στον τελικό 

λογαριασμό για την περίοδο 12:00 με 15:00 από Δευτέρα – Παρασκευή για κράτηση 

πέραν των 20 ατόμων με απαραίτητη προϋπόθεση για τον καλύτερο συντονισμό 

με μόνο γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση σας η κράτηση να γίνεται μία ημέρα 

νωρίτερα  ( στην προσφορά για την πιο πάνω περίοδο δεν συμπεριλαμβάνονται ο 

καφές - σνακ). Είμαι στην διάθεση σας για έκτατες κρατήσεις να διαμορφώσουμε μενού 

προτάσεων ημέρας για να σας εξυπηρετήσουμε.    

 

• Για Σάββατο πρωί  στον χώρο μας προσφέρουμε πρόγευμα για την περίοδο 08:00 

με 11:30 και brunch για την περίοδο 12:00 με 15:00 όπου τα μέλη του οργανισμού 

θα επωφελούνται 10% έκπτωση στον τελικό λογαριασμό (στην τιμή για την πιο 

πάνω περίοδο δεν συμπεριλαμβάνονται τα αλκοολούχα ποτά, ο ατομικός καφές και 

σνακ). 

 

 



• Από τον χώρο μας μπορούμε να σας προμηθευθούμε τις ποιο κάτω επιλογές για 

platters με έκπτωση 10% και καμία χρέωση στο delivery  με απαραίτητη 

προϋπόθεση για τον καλύτερο συντονισμό η παραγγελία να γίνεται μία ημέρα 

νωρίτερα.   

Lunch/Party  Platters 

Mini Sandwich Platter 

• Tuna and mayonnaise wrap  

• Whole wheat bread with Anari cheese smoked ham and fig jam 

• Club sandwich with smoked salmon, avocado and cream cheese  

• Roosted pork with halloumi cheese 

• Marinated vegetables with balsamic vinegar  

• Whole wheat wrap with turkey and mozzarella cheese 

•  Cyprus pita with halloumi cheese, arugula and sun dried tomato 

•  Fresh mozzarella cheese with basil pesto and tomato 

• Classic club sandwich 

•  BLT sandwiches  

   

Selection of 7       € 27.00   (for 6 / 8 people –34 pieces)    

Selection of 6      € 23.00   (for 6 / 8 people –28 pieces)    

Selection of 4       € 20.00    (for 4 / 6 people –22 pieces)    

Accompanied with chips, tomato, cucumber, and selection of sauces 

                                                        Mini Burgers Platter 

• Beef and pork minced meat, with mixed herbs and spices in white bread 

• Chicken breast and mustard sauce in mini poppy seed bread   

• Real vegetables in a multigrain bread 

Selection 3       € 25.00   (for 4 / 5 people – 15 pieces)    

(served with potato wedges, and selection of sauces) 

Mini Pastries Platter 

• Variety of mini pies 

 € 12.00 per kg (1 kg for 4 / 5 people 20 - 25 pieces) 

Cheese and cold meat platter 

 

• Variety of cheese and meat  € 30.00   (για 4 με 6 άτομα)    

(Halloumi, hard cheese, Anari  and smoked ham, turkey, salami)   

Served with Greta rusk  and seasonal fruits     


