
Salad & Dips │ Σαλάτες & Ντιπς
Village salad / Χωριάτικη σάλάτά €3.00
Feta with olive oil & oregano / Φέτά με λαδορίγανη €2.00
TzaTziki / τζάτζικι €1.00
Tahini / TάΧινι  €1.00
Chilli / Tσιλι €1.00
garliC mayonnaise / σκορδομάγιονέζά €1.00
spiCy Cheese dip / τυροκάυτέρη €1.00 

Souvlaki │ Σουβλάκια Portion / Μερίδα  Pita / Πίτα

Beef keBaB / Βοδινο κέμπάμπ  €8.00  €6.50
Pork / Χοίρίνο  €7.00  €6.00
ChiCken / Κοτοπουλο  €7.00  €6.00
Sheftalia / Σίεφταλία  €7.50  €6.00
mixed / μιξ  €7.50  €6.50
Cyprus sausage / κυπριάκο λουκάνικο  €6.50  €5.50

Donner │ Γύρος Portion / Μερίδα  Pita / Πίτα

ChiCken / κοτοπουλο  €7.50 €6.50
pork / Χοιρινο €7.00 €6.50

kebabS & donner kebabS are Served with / τα ΣουβλαΚία Καί ο γυροΣ Σερβίρονταί με:
• tRaDItIONaL GReeK OR CYPRIOt PIta / πάράδοσιάκη έλληνικη Ή κυπριάκη πιτά
• mixed salad / σάλάτά
• SaUCe OF YOUR CHOICe: tZatZIKI, MaYONNaISe, CHILLI, taHINI, MUStaRD / έπιλογη άπο τζάτζικι,  
 μάγιονέζά, τσιλι, τάΧινι, μουστάρδά

keBaB house TasTer / κάλοΦάγάσ €15.00
BeeF KeBaB, SheFtalia / Βοδινο κέμπάμπ, Σίεφταλία
ChiCKen SoUvlaKi, PORK GYROS / Κοτοπουλο ΣουβλαΚί, Χοιρινοσ γυροσ
VILLaGe SaUSaGe, grilleD MUShrooMS / κυπριάκο λουκάνικο, μανίταρί ΣΧαραΣ
grilleD toMatoeS, VILLaGe HaLLOUMI / Ψητη τοματα, Χάλουμι σΧάράσ
FrieD PotatoeS, PIta BReaD / πατατεΣ τηγανητεΣ, πιτά στη σΧάρά
SMall SalaD, taHINI, SPICY CHeeSe DIP, tZatZIKI / Σαλατα, τάΧινι, τυροκάυτέρη, τζάτζικι

keBaB house - Tel. / τηλ.: 26 828079



allergen Information: all items printed in bold are Food allergens. although all due care is taken, dishes may still 
contain traces of ingredients that are not listed on the menu and may cause an allergic reaction.
Should you have any known allergY requirement, please inform a member of staff before ordering. 
Full allergen information is available, please ask a team member for details.
πληροφορίες για αλλεργίες: Όλα τα συστατικά που είναι τυπωμένα με έντονα γράμματα είναι αλλεργιογόνα. 
παρόλο που έχει ληφθεί η δέουσα προσοχή, τα πιάτα είναι πιθανό να περιέχουν ίχνη από συστατικά που δεν 
αναφέρονται στον κατάλογο και τα οποία μπορεί να προκαλέσουν αλλεργικές αντιδράσεις.
εάν είστε αλλεργίΚοί σε κάποιο συστατικό, παρακαλούμε ενημερώστε ένα μέλος του προσωπικού πριν 
παραγγείλετε. πλήρεις πληροφορίες για αλλεργίες είναι διαθέσιμες, παρακαλούμε ρωτήστε ένα μέλος της 
ομάδας για λεπτομέρειες.

all PriCeS are inClUSive of ServiCe CharGe and taXeS / οί τίμεΣ περίλαμβανουν ολουΣ τουΣ φορουΣ

Side Orders │ Συνοδευτικά
FreShlY grilleD MUShrooMS with oregano /   €2.00
μανίταρία ΣΧαραΣ με λαδορίγανη
Village halloumi / Χάλουμι σΧάράσ  €2.50
Grilled tomatoeS / Ψητη τοματα €1.50
fried PotatoeS / πατατεΣ τηγανητεΣ €2.50
Chargrilled piTa / πιτά στη σΧάρά €1.50

Beverages │ Ποτά
loCal Beer / τοπικη μπυρά 33cl €3.00
sofT drinks / άνάΨυκτικά 33cl €2.00
iCed Tea / πάγωμένο τσάΪ 33cl €2.00
WaTer / νέρο 50cl €1.50
energy drink / ένέργέιάκο ποτο 33cl €3.00
JuiCe / Χυμοσ 25cl €2.00
WhiTe Wine & red Wine / λέυκοσ & έρυΘροσ οινοσ 18.7cl €3.50

Cyprus


