
VH very hot /  H hot / MH medium to hot / M medium   

Prices include all legal charges / Στις τιμές συμπεριλαμβάνονται όλες οι νόμιμες  χρεώσεις 

Appetizers / Ορεκτικά 

   Chinese Cuisine / Κινέζικη Κουζίνα 

1.  Chicken and sweet corn soup / Σούπα με κοτόπουλο και καλαμπόκι   5.50 
2.  Hot and sour vegetable soup / Καυτερή και ξινή σούπα με λαχανικά  H 5.50 
3.  Min chow vegetable soup /μιv τσιού σούπα με λαχανικά 5.50 
4.  Seafood Soup /σούπα με θαλασσινά  6.50 
5.  Won Ton chicken soup /  Σούπα Γουόν Τον με κοτόπουλο 5.90 
6.  Chicken and mushroom broth / Διαυγής σούπα με κοτόπουλο και μανιτάρια 5.90 
7.  Hot and sour soup with prawns / Καυτερή και ξινή σούπα με γαρίδες  H 6.50 
8.  Vegetable spring roll / Σπρινγκ ρολ με λαχανικά Each/Ένα  2.50 
9.  Dim sum veg dumpling / γεμιστά ζυμαρικά με λαχανικά                       5.50 
10. Dim sum prawn siu mai dumpling /  γεμιστά ζυμαρικά με γαρίδες   6.50 
11. Barbeque spare ribs  / Παϊδάκια με σάλτσα μπαρπεκιού  7.20 
12. Spare ribs with sweet chilli sauce / Παϊδάκια με σάλτσα τσίλι  καυτερό  H 7.20 
13. Barbeque chicken wings (6 pcs)  / φτερούγες με σάλτσα μπαρπεκιού(6 τμχ.)  5.90 
14. Salt and pepper chicken strips  / λωρίδες κοτόπουλου με αλάτι και πιπέρι  H 7.90 
15. Salt and pepper pork ribs  / Παϊδάκια με αλάτι και πιπέρι καυτερό  H 7.20 
16. Salt and chilli pork ribs  /   Παϊδάκια με αλάτι και τσίλι   H   7.20 
17. Deep fried chicken  Won ton / τηγανιτά γεμιστά ζυμαρικά κοτόπουλου  Γουόν Τον  6.90 
18. Deep fried vegetables salt and pepper / λαχανικά με αλάτι και πιπέρι  H 4.90 
19. Sesame prawns on toast / φρυγανιά με γαρίδες και σησάμι 5.90 
20. Deep fried sesame prawns / τηγανητές γαρίδες με σησάμι 7.90 
21. Mussels with garlic sauce / μύδια με σάλτσα σκόρδου 5.90 
22. Mussels with oyster sauce / μύδια με σάλτσα στρειδιών 5.90 
23. Fried seaweed / τηγανητό φύκι 5.90 
24. Prawns Satay / γαρίδες με σάλτσα σατέι  6.90 
25. Chicken Satay / κοτόπουλο με σάλτσα σατέι      5.90 
26. Crispy Garlic Prawns / τραγανές γαρίδες με σκόρδο 6.90 
27. Prawn crackers / κράκερς γαρίδας 2.90 
28. Salt and pepper prawns (4pcs)/ γαρίδες με αλάτι και πιπέρι  (4τμχ) H 7.90 
29. Salt and pepper squid / καλαμάρι με αλάτι και πιπέρι H 6.90 
 

 

Duck / Πάπια  

33. Duck with ginger and spring onions / πάπια με τζίντζερ και  φρέσκο κρεμμυδάκι 13.90 
34. Duck in orange sauce / πάπια με σάλτσα πορτοκαλιού 13.90 
35. Szechuan duck / Σεσιουάν πάπια  H 13.90 
36. Beijing duck Whole with pancakes  / ολόκληρη πάπια πεκίνου με τηγανήτες 52.90 
37. Beijing duck (1/2) with pancakes / πάπια πεκίνου (1/2)  με τηγανήτες 29.90 
38. Beijing duck (1/4) with pancakes / πάπια πεκίνου (1/4)  με τηγανήτες 15.70 
39. Beijing duck (1/8) with pancakes / πάπια πεκίνου (1/8) με τηγανήτες 8.70 
40. Kung Pao duck / Κούγκ πάο πάπια  H  13.90 

  



VH very hot /  H hot / MH medium to hot / M medium   

Prices include all legal charges / Στις τιμές συμπεριλαμβάνονται όλες οι νόμιμες  χρεώσεις 

Appetizers / Ορεκτικά 

   Indian Cuisine / Ινδική Κουζίνα 

 
101. Papadum Indian savoury crisp (plain or spicy) ινδικό τραγανιστό αλμυρό (κανονικό ή καυτό) Each/Ένα 0.70 
102. Pickle tray mango chutney, yoghurt with mint, tomato chutney and onions with mint / μάγκο τσιάτνι,      1.90 
       γιαούρτι και δυόσμο, ντομάτα τσιάτνι και κρεμμύδι με δυόσμο   
103. Onion bhaji fried onions blended with gram flour and served with raita /τηγανητά κρεμμύδια Each/Ένα 2.50 
        με ρεβυθάλευρο. Σερβίρεται με ράιτα 
104. Mushroom or veg pakora mixed with gram flour and served with mint raita /τηγανητά σε χυλό     5.90 
        ρεβιθιού και σερβίρεται με ράιτα 
106. Prawn or fish or chicken pakora mixed with gram flour and served with mint raita / τηγανητά σε   
        χυλό ρεβιθιού και σερβίρεται με ράιτα  6.90 
107. Till jhinga crispy fried prawns with sesame seeds  (4pcs)/τραγανιστές τηγανητές γαρίδες με σησάμι  (4τμχ) 7.90 
108. Vegetable samosas  patties stuffed with vegetables and cashew nuts /πυραμίδα μπουρέκι με γέμιση  Each/Ένα 2.50 
        από λαχανικά και κάσιους   
109. Meat samosas patties stuffed with minced lamb/ πυραμίδα μπουρέκι με νόστιμη γέμιση από  Each/Ένα 3.20 
        αρνίσιο κιμά  
110. Tandoori chicken wings marinated in yoghurt and spices, grilled in our tandoori oven (6 pcs) /  5.90 
       φτερούγες κοτόπουλου στον πήλινο φούρνο μαριναρισμένες σε γιαούρτι (6 τμχ) 
111. Papadrolls papadums stuffed with vegetables and prawns /ρολό με λαχανικά και γαρίδες  Each/Ένα 2.90 
112. Shrimp puri cooked in curry sauce, served on puri bread  /γαρίδες με σάλτσα κάρυ πάνω σε ψωμί πουρί  7.90 
113. Shrimp patia puri cooked in fresh sweet and sour tomato sauce served on puri bread (M) / γαρίδες με  7.90 
       φρέσκια γλυκόξινη σάλτσα ντομάτας 
114. Soup of the day please enquire about today's choice/Παρακαλώ ζητήστε τη σούπα της ημέρας 3.90 
 
 

Tandoori / Ταντούρι  

115. Tandoori Chicken a half spring chicken marinated in yoghurt and grilled in our tandoori clay oven 10.90 
       / ½ κοτοπουλάκι με κόκαλο μαρινάρεται σε γιαούρτι και ψήνεται στον πήλινο μας φούρνο 
116. Chicken Tikka diced chicken fillet marinated in yoghurt and grilled in our clay oven 10.90 
     / κύβοι απο φιλέτο κοτόπουλου μαριναρισμένα σε γιαούρτι και ψημένα στον πήλινο φούρνο 
117. Chicken hariali pieces of chicken fillet marinated in pureed spinach and grilled in our clay oven  10.90 
      / φιλέτα κοτόπουλου μαριναρισμένα σε πουρέ σπανάχι και ψημένο στον πήλινο μας φούρνο M 
118. Tandoori gobi tender florets of cauliflower marinated and grilled in our clay oven  7.90 
      / τρυφερό κουνουπίδι μαριναρισμένο και ψημένο στον πήλινο μας φούρνο  
119. Chicken malai kebab diced chicken breast marinated in fresh cream and herbs, and charcoal grilled 10.90 
       in clay oven / φιλέτο κοτόπουλου μαριναρισμένο σε φρέσκια κρέμα και ψημένο στον πήλινο μας φούρνο 
120. Sheekh kebab minced lamb kebabs seasoned with spices and charcoal grilled in our clay oven 12.90 
      / σουβλάκια από αρνίσιο κιμά με μπαχαρικά και ψημένα στον πήλινο μας φούρνο M 
121. Reshmi kebab minced chicken kebabs blended seasoned with spices and grilled in our clay oven  10.90 
      / σουβλάκια από κιμά κοτόπουλο με μπαχαρικά και ψημένα στον πήλινο μας φούρνο M 
122. Tandoori prawns prawns marinated in spices  and grilled in our clay oven  15.50 
      / μαριναρισμένες γαρίδες σε μπαχαρικά και ψήνονται στο πήλινο μας φούρνο 
123. Tandoori mixed grill a mouth watering selection of assorted kebabs from our clay oven 18.50 
       / νοστιμότατη επιλογή από διάφορα σουβλάκια από τον πήλινο μας φούρνο 
  



VH very hot /  H hot / MH medium to hot / M medium   

Prices include all legal charges / Στις τιμές συμπεριλαμβάνονται όλες οι νόμιμες  χρεώσεις 

Main Dish / Κυρίως Πιάτo 

   Chinese Cuisine / Κινέζικη Κουζίνα 

Choice of  CHICKEN 11.50  or  PORK 11.50  or  BEEF 12.50  or  PRAWNS 15.50 

Επιλογή από ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ 11.50  ή  ΧΟΙΡΙΝΟ  11.50  ή  ΒΟΔΙΝΟ 12.50  ή  ΓΑΡΙΔΕΣ 15.50 
 
41. Sweet and sour / με γλυκόξινη σάλτσα  
42. Chinese curry / Kινέζικο κάρρυ H   
43. Szechuan  / Σάλτσα Σεσιουάν     H 
44 Μushrooms and bamboo shoots / Μανιτάρια και παμπού     
45. Kung Pao / Κουγκ πάο H  
46. Black pepper sauce /  Σάλτσα μαύρων πιπεριών H    
47. XO sauce /  Σάλτσα XO   H  
48. With broccoli / Με μπρόκολο     
49. Vegetables and cashew nuts /  λαχανικά και φυστίκια κάσιου      
 

   Seafood  / Θαλασσινά 
 
60. Cod fillet with ginger and spring onions /φιλέτο μπακαλιάρου με τζίντζερ και φρέσκα κρεμμυδάκια 11.90 
61.  Cod fillet with chilli sauce   / φιλέτο μπακαλιάρου με σάλτσα τσίλι  H 11.90 
62. Cod fillet with coconut sauce / φιλέτο μπακαλιάρου με σάλτσα ινδοκάρυδου       11.90 
63. Sweet and sour cod fillet / φιλέτο μπακαλιάρου με γλυκόξινη σάλτσα 11.90 
64. Salt and pepper cod fillet / φιλέτο μπακαλιάρου με αλάτι και πιπέρι  H 11.90 
65. Mussels with oyster sauce /  μύδια με σάλτσα στρειδιών 12.90 
66. Mussels with garlic sauce / μύδια με σάλτσα σκόρδου 12.90 
67. Seabass with ginger and spring onion/ λαβράκι με τζίντζερ και φρέσκα κρεμμυδάκια 16.50 
68. Seabass with black bean sauce / λαβράκι με σάλτσα μαύρων φασολιών  H 16.50 
69. Tuna with ginger and onion/ τόνος με τζίντζερ και φρέσκα κρεμμυδάκια 18.90 
70. Jiang glazed salmon and vegetables/  γλασέ σολωμός με λαχανικά 16.90 
 

   Sizzling Dieshes / Αχνιστά Πιάτα 
 
Choice of chilli sauce, black bean sause, ginger and spring onion sauce, oyster sauce 

 Επιλογή από σάλτσα τσίλι  H, σάλτσα μαύρων φασολιών MH , τζίντζερ και φρέσκα κρεμμυδάκια, σάλτσα στρειδιού 

 

80. Sizzling chicken / αχνιστό κοτόπουλο 13.50 
81. Sizzling beef / αχνιστό βοδινό 14.50 
82. Sizzling prawns / αχνιστές γαρίδες 16.50 
83. Sizzling duck / αχνιστή πάπια 15.90 
    

   Chef’s specialties / Σπεσιαλιτέ του μάγειρα 

53. Lemon Chicken /  κοτόπουλο λεμονάτο                       11.90 
54. Shredded Chicken with coriander / ψιλοκομμένο κοτόπουλο με κόλιαντρο 12.90 
55. Crispy honey chicken / τραγανό κοτόπουλο με μέλι       12.90 
56. Crispy Shredded beef with chilli sauce  / τραγανό ψιλοκομμένο βοδινό με σάλτσα τσίλι    Η 13.90 
57. Sweet sherry beef with spinach /βοδινό με γλυκό  σέρυ και σπανάχι 13.90 
58. Lemon prawns / λεμονάτες γαρίδες       15.50 
59. Prawns with lobster sauce/γαρίδες με σάλτσα αστακού  16.50 



VH very hot /  H hot / MH medium to hot / M medium   

Prices include all legal charges / Στις τιμές συμπεριλαμβάνονται όλες οι νόμιμες  χρεώσεις 

  

Main Dish / Κυρίως Πιάτo 

   Indian Cuisine / Ινδική Κουζίνα 

Choice of  CHICKEN 11.50  or  LAMB  13.90  or  PRAWNS 15.50  

Επιλογή από ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ 11.50  ή  ΑΡΝΙ  13.90  ή  ΓΑΡΙΔΕΣ 15.50 

 
124. Butter delicious sauce made with tomatoes, cream and coriander / νόστιμη σάλτσα από ντομάτες,  
        κρέμα και φρέσκο κόλιαντρο 
125. Korma creamy sauce of blended cashew nuts, coconut and yoghurt / σάλτσα από γιαούρτι,  
        φιστίκια κάσιου, ινδοκάρυδο και φρέσκα κρέμα 
126. Kashmiri korma korma sauce with fruits and cashew nuts / σάλτσα κόρμα με φρούτα και φιστίκια κάσιου 
127. Curry  traditional curry sauce with tomatoes and onions /  παραδοσιακή σάλτσα κάρυ από σάλτσα ντομάτας  
        και κρεμμυδιού  M 
128. Patia  sweet and sour fresh tomato sauce / γλυκόξινη σάλτσα φρέσκας ντομάτας M 
129. Palak pureed spinach sauce and distinctly flavored with ginger / σπανάχι πουρέ αρωματισμένο με τζίντζερ  M 
130. Tikka masala very delicious sauce made with ripe tomatoes and fresh cream / σάλτσα από όριμες ντομάτες 
       και φρέσκια κρέμα 
131. Creamy gumbi fresh mushrooms cooked in creamy sauce / φρέσκα μανιτάρια μαγειρεμένα σε φρέσκια κρέμα 
132. Mango creamy mango sauce / σάλτσα από μάγκο και φρέσκια κρέμα  
133. Bhuna onion gravy and cashew nuts / σάλτσα κρεμμυδιoύ και φιστίκια κάσιου M 
134. Rogan Kashmir origin dish with fresh tomato / σπεσιαλιτέ από Κασμίρ με φρέσκα σάλτσα ντομάτας M 
135. Dhansak traditional dish with lentil pureed / παραδοσιακό πιάτο μαγειρεμένο με φακές πουρέ  M 
136. Jhalfrezi cooked with capsicums, onions and tomato sauce / πιπεριές, κρεμμύδι και σάλτσα ντομάτας MH 
137. Madras onion and yoghurt gravy distinctly flavored with turmeric, chili and lemon / σάλτσα κρεμμυδιού, 
       με γιαούρτι, τσίλι και λεμόνι H 
138. Vindaloo onion, tomato and chili sauce / σάλτσα κρεμμυδιού, ντομάτας και τσίλι  VH 
139. Chili stir fried fresh chilies in onion gravy / σάλτσα κρεμμυδιού και φρέσκα τσίλι   H 
 

Biriani/Mπιριάνι 

Biriani is α festive dish where the main ingredient of your choice is cooked in butter and combined with pulao rice. 
Then is blended with our home made curry sauce and served with cucumber raita or vegetable curry / Το Biriani είναι 
γιορταστικό πιάτο όπου το βασικό συστατικό της επιλογής μαγειρεύεται σε βούτυρο με pulao ρύζι και σπιτίσια σάλτσα 
κάρυ. Σερβίρεται με γιαούρτι με αγγουράκι ή χορτοφαγικό κάρυ. 

 

155. Chicken biriani /κοτόπουλο 13.50 
156. Lamb biriani /αρνί  15.90 
157. Shrimp biriani /γαρίδες  13.50 
158. Vegetable biriani /χόρτα  10.90 

  



VH very hot /  H hot / MH medium to hot / M medium   

Prices include all legal charges / Στις τιμές συμπεριλαμβάνονται όλες οι νόμιμες  χρεώσεις 

Vegetables / Λαχανικά  

Chinese Cuisine / Κινέζικη Κουζίνα 

84. Mixed vegetables / ανάμικτα λαχανικά  8.90 
85. Mixed vegetables with cashew nuts / ανάμικτα λαχανικά με φυστίκια κάσιου  8.90 
86. Chinese mushrooms / κινέζικα μανιτάρια  8.90 
87. Spinach with garlic sauce / σπανάχι με σάλτσα σκόρδου  8.90 
88. Broccoli with oyster sauce /  μπρόκολο με σάλτσα στρειδιών 8.90 
89. Eggplant with ginger and spring onions / μελιτζάνες με τζίντζερ και φρέσκα κρεμμυδάκια  8.90 
90. Mushrooms and bamboo shoots / μανιτάρια  και παμπού   8.90 
91. Hot and sour vegetable / λαχανικά με καυτή και ξινή σάλτσα  H  8.90 
92. Chinese mushrooms and baby corn / κινέζικα μανιτάρια  και μικρό καλαμπόκι  8.90 
93. Vegetables with oyster sauce/  λαχανικά με σάλτσα στρειδιών  8.90 
94. Sweet and sour mixed vegetables /  λαχανικά με γλυκόξινη σάλτσα 8.90 
95. Mixed vegetables with tofu /  μικτά λαχανικά με τυρί σόγιας     8.90 
 

Indian Cuisine / Ινδική Κουζίνα 
 
159. Palak paneer cottage cheese cooked in pureed spinach and fresh cream / 8.90 
        κότεϊτζ τυρί σε σπανάχι πουρέ και φρέσκια κρέμα   
160. Baingan bharta egg plant pureed with fresh cream and tomatoes /  8.90 
        μελιτζάνες πουρέ με φρέσκα κρέμα και ντομάτες  
161. Vegetable korma vegetables cooked in creamy sauce of cashew nuts, coconut, ginger and yoghurt / 8.90 
       λαχανικά με σάλτσα από φιστίκια κάσιου, ινδοκάρυδο, τζίντζερ, και φρέσκια κρέμα   
162. Channa masala chick peas cooked with tomatoes, onions and spices / 8.90 
       ρεβίθια μαγειρεμένα με ντομάτες, κρεμμύδια και καρυκεύματα 
163. Yellow dal-tadka yellow lentils /κίτρινες φακές  M 8.90 
164. Aloo gumbi potatoes and mushrooms cooked in onion gravy and fresh cream / 8.90 
       πατάτες και μανιτάρια με σάλτσα κρεμμυδιού και φρέσκα κρέμα 
165. Matar gumbi mushrooms and green peas in creamy sauce / 8.90 
       μανιτάρια και μπιζέλια σε σάλτσα από φρέσκα κρέμα 
166. Aloo gobi potatoes and cauliflower in onion gravy (medium)/πατάτες και  8.90 
       κουνουπίδι σε σάλτσα κρεμμυδιού M 
167. Sag aloo potatoes cooked in pureed spinach,ginger, and fresh cream / 8.90 
       πατάτες με σπανάχι πουρέ,τζίντζερ και φρέσκα κρέμα  M 
168. Bindi masala okra cooked with tomatoes and onions / μπάμιες μαγειρευτές με ντομάτες και κρεμμύδια M 8.90 
169. Matar paneer cottage cheese and green peas cooked in a tomato, onion and fresh cream sauce / 8.90 
        κότεϊτζ τυρί και μπιζέλια σε σάλτσα από ντομάτα, κρεμμύδι και φρέσκα κρέμα 
170. Vegetable curry vegetables cooked with curry sauce (medium)/ λαχανικά με σάλτσα κάρι 8.90 
171. Vegetable makhani vegetables in creamy tomato sauce / λαχανικά με σάλτσα ντομάτας και φρέσκας κρέμας 8.90 
172. Bombay aloo potato cubes, deep fried and cooked in tomato sauce / 8.90 
        κύβοι από πατάτες μαγειρεμένες με σάλτσα ντομάτας  
173. Vegetable jhalfrezi vegetables in fresh tomato sauce and coriander /  8.90 
       λαχανικά σε σάλτσα από φρέσκα ντομάτα και κόλιαντρο  MH 

  



VH very hot /  H hot / MH medium to hot / M medium   

Prices include all legal charges / Στις τιμές συμπεριλαμβάνονται όλες οι νόμιμες  χρεώσεις 

Basmati Rice/ Ρύζι Πασμάτι  
For two people / Για δύο άτομα 

200. Steamed rice / ρύζι ατμού  5.00 
201. Steamed rice with spring onions / ρύζι ατμού με φρέσκα κρεμμυδάκια   5.50 
202. Plain fried rice / τηγανητό ρύζι     5.00 
203. Egg fried rice / τηγανητό ρύζι με αυγό   6.00 
204. Chicken fried rice / τηγανητό ρύζι με κοτόπουλο   6.70 
205. Shrimp fried rice / τηγανητό ρύζι με γαρίδες    6.70 
206. Special fried rice with mixed meat and shrimps / τηγανητό ρύζι με κρεατικά και γαρίδες 7.00 
207. Pulao rice basmati rice flavoured with aromatics herbs/ μπασμάτι με αρωματικά  5.50 
208. Mushroom pulao pulao rice combined with mushrooms/ ρύζι πίλαου με μανιτάρια 6.20 
209. Vegetable pulao pulao rice combined with vegetables/ρύζι πίλαου με λαχανικά  6.20 
210. Nimbu ki chawal lemon rice mixed with cashew nuts and coconut/ρύζι με λεμόνι, φιστίκια κάσιου 6.20 
       και ινδοκάρυδο 
211. Kashmiri pulao pulao rice blended with fruits, cashew nuts and fresh cream/ 
       ρύζι πίλαου με φρούτα, φιστίκια κάσιου και φρέσκα κρέμα 6.20 
212. Keema pulao pulao rice with minced lamb/ρύζι πίλαου με αρνίσιο κιμά  7.00 
 

Noodles / Ασιατικά Ζυμαρικά 

220. Plain chow mein /απλό τσιο μέιν 6.50  
221. Vegetables chow mein / τσιο μέιν  με λαχανικά   7.50 
222. Chicken chow mein / τσιο μέιν με κοτόπουλο  8.00 
223. Beef chow mein / τσιο μέιν με βοδινό  8.50 
224. Shrimp chow mein / τσιο μέιν  με γαρίδες    8.00 
225. Special chow mein with shrimps and meat /σπέσιαλ  τσιο μέιν με γαρίδες και κρεατικά  8.50 
226. Singapore vegetables chow mein / τσιο μέιν  Σιγκαπούρης με λαχανικά   H 9.50 
227. Singapore chicken chow mein / τσιο μέιν Σιγκαπούρης με κοτόπουλο 9.50 
 

Indian Bread/Ινδικό Ψωμί 

230. Naan bread soft bread baked in our clay oven/μαλακό ψωμί ψημένο στον πήλινο φούρνο 2.90 
231. Butter naan naan bread with butter/ψωμί νάαν με βούτυρο  3.00 
232. Garlic naan naan bread with garlic/ψωμί νάαν με σκόρδο  3.20 
233. Peshwari naan naan bread with almonds and honey/ψωμί νάαν αμύγδαλα και μέλι 4.00 
234. Cheese naan naan bread with cheese/ψωμί νάαν με τυρί  4.00 
235. Tandoori roti whole wheat bread baked in the clay oven/ψωμί ολικής αλέσεως στον πήλινο φούρνο 2.50 
236. Chapati white or whole wheat bread from our tawa pan/άσπρο ή ψωμί ολικής αλέσεως από τον τάβα μας 2.50 
237. Tandoori paratha layered bread with butter from our clay oven/ψωμί σε στρώματα με βούτυρο από τον   
        πήλινο μας φούρνο 3.50 
238. Potato and pea paratha paratha with filling of potatoes and peas/ψωμί παράθα με γέμιση πατάτας και 
        μπιζέλια 4.00 
239. Onion and chilli paratha paratha with filling of onions and hot chilli/ψωμί παράθα με γέμιση  
        κρεμμυδιού και τσίλι 4.00 
240. Keema naan naan with filling of lamb minced meat/ ψωμί νάαν με γέμιση αρνίσιου κιμά 4.50 


