Από το 1994 προσφέρουµε καλοµαγειρεµένο σπιτικό φαγητό
σε εξαιρετικές τιµές µε αγνά και φρέσκα υλικά.
Πλήρως ανακαινισµένο στο κέντρο της Λευκωσίας
για Take Away, Catering για πάρτυ και µε υπηρεσία Delivery!
•
Since 1994 we serve well cooked homemade food at
excellent prices with pure and fresh ingredients.
Completely renovated in the center of Nicosia for Take
Away, Catering for parties and with Delivery service!

•

menu •

take away & delivery

22762326
Online παραγγελείες µέσω

glamore1994
ΔΕΥΤΕΡΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ • MONDAY - FRIDAY 12:00 -15:00
Γερασίµου Μαρκορά 12A • Gerasimou Markora 12A
1075 - Λευκωσία • Nicosia

Καθηµερινά / Daily
Φακές / Lentils
Λουβί Ξερό / Black eyed beans
Φιλετάκια Κοτόπουλο στην σχάρα / Grilled chicken fillets
Φιλετάκια Κοτόπουλο µε άσπρη κρέµα / Creamy chicken fillets
Χοιρινά Σουτζουκάκια της γιαγιάς / Grandma’s pork meatballs
Κεφτέδες / Keftedes
Γεµιστά µε Κιµά / Stuffed vegetables with ground meat
Σπιτικά Μπιφτέκια Χοιρινά της γιαγιάς / Homemade pork burgers
Σπαγγέτι Μπολονέζ / Spaghetti Bolognese
Σαλάτα του Καίσαρα / Chicken Caesar salad

€5.00
€5.50
€5.50
€5.50
€5.50
€5.00
€5.50
€5.50
€5.00
€5.50

Δευτέρα / Monday
Φασόλια Γιαχνί / Beans in tomato sauce
Ψητό Κοτόπουλο στο φούρνο µε πατάτες / Oven-roasted chicken with potatoes
Κουπέπια / Koupepia (stuffed vine leaves with ground meat)
Κανελόνια µε κιµά / Cannelloni with ground meat

€5.00
€5.50
€5.50
€6.50

Τρίτη / Tuesday
Μπιζέλι µε χοιρινό / Peas with pork in tomato sauce
Σνίτσελ χοιρινό / Pork schnitzel
Κοτόπουλο κάρυ / Chicken carry

€5.50
€6.00
€6.00

Τετάρτη / Wednesday
Ρεβίθια Γιαχνί / Chick peas with tomato sauce
Πανέ φιλέτο ψαριού / Breaded fish fillet
Μπριζόλα στο φούρνο / Oven-baked pork chop
Σαλάτα µε τόνο / Tuna salad

€5.00
€5.50
€6.50
€5.50

Πέµπτη / Thursday
Μακαρόνια του φούρνου / Pasticcio
Noodles µε κοτόπουλο / Chicken Noodles
Κουπέπια / Koupepia (stuffed vine leaves with ground meat)
Spring Rolls
Κριθαράκι µε κιµά / Orzo with ground meat

€5.50
€5.50
€5.50
€5.00
€5.50

Παρασκευή / Friday
Φασόλια άσπρα / Boiled beans
Συκωτάκι αρνίσιο / Braised lamb liver

€5.00
€6.50

Εποχιακά / Seasonal Food
Λουβί φρέσκο / Black eyed beans
Φασολάκι µε Χοιρινό / Green beans and pork in tomato sauce
Κολοκάσι Γιαχνί / Taro root and pork in tomato sauce
Μουσακά / Greek moussaka
Κουκιά / Broad beans
Μπάµιες / Okra in tomato sauce
Αφέλια / Marinated pork in red wine

€6.00
€5.50
€5.50
€6.00
€6.00
€5.50
€6.00

Προσφορές
Οικογενειακό Πακέτο 1 / Family Deal 1
20 κεφτέδες, συνοδευτικό της
επιλογής σου, σαλάτα και ψωµί
20 meatballs and a side of your choice
with salad and bread

€13.50

Οικογενειακό Πακέτο 2 / Family Deal 2
6 σπιτικά µπιφτέκια, συνοδευτικό της
επιλογής σου, σαλάτα και ψωµί
6 pork burgers with side of your choice,
salad and bread

€13.50

Οικογενειακό Πακέτο 3 / Family Deal 3
9 κοµµάτια κοτόπουλο σχάρας, συνοδευτικό
της επιλογής σου, σαλάτα και ψωµί
9 chicken fillets with side of your choice,
salad and bread

€13.50

Ποικιλία Σχάρας / Mix Grill
4 κεφτέδες, 2 κοµµάτια κοτόπουλο σχάρας,
2 σπιτικά µπιφτέκια, 2 γεµιστά, συνοδευτικό
της επιλογής σου, σαλάτα και ψωµί
2 pork burgers, 2 chicken fillet, 2 Stuffed
Vegetables with Ground Meat, 4 meatballs,
side of your choice, salad and bread

€14.00

Συνοδευτικά / Sides
Πατάτες Τηγανητές / Fresh french fries
Πατάτες του Φούρνου / Oven baked potatoes
Ρύζι / Rice
Πουργούρι / Bulgur
Σαλάτα / Salad
Βραστά λαχανικά / Boiled vegetables

Κρύα Ορεκτικά / Cold Appetizers
Γιαούρτι / Yogurt 200g

€2.00

Τόνος / Tuna

€1.50

Ποτά / Drinks
Αναψυκτικό / Soft Drink
Χυµός / Juice
Νερό / Water

330ml
250ml
500ml

€1.00
€1.00
€0.50

