
Πρόγευμα | Breakfast
PAPAFiLiPOU Αθηναϊκή Τυρόπιτα / Athenian Cheese Pie €2.00
Ψωμάκια με βούτυρο, μαρμελάδα και τυρί / Τoasted Bread with butter, marmalade and cheese €2.50
Σάντουιτς με αυγό, μπέικον και χαλούμι / Sandwich with egg, bacon and halloumi €2.90
Τοστ με χαμ ή γαλοπούλα και τυρί / Toast with ham or turkey and cheese €2.70
Δημητριακά με γάλα / Cereal with milk €2.00

Φαγητό |  Food
Τηγανιτές Πατάτες / French Fries €1.80
Ελληνική Σαλάτα / Greek Salad €4.90
Σαλάτα του Καίσαρα / Caesar Salad €5.90
Σάντουιτς Χαλούμι με χαμ ή λουτζα / Halloumi Sandwich with ham or lountza €2.90
Σάντουιτς Κουλούρι Διάφορα / Bread Roll Special €3.00
Σάντουιτς Κουλούρι με κοτόπουλο σχάρας / Bread Roll with grilled chicken €3.50
Chicken Wrap με κοτόπουλο σχάρας / Chicken Wrap with grilled chicken €3.50
Χοτ Ντογκ / Hot Dog €1.90
Κοτομπουκιές / Chicken Nuggets €1.90
Φιλετάκια Κοτόπουλο Πανέ / Chicken Fillet Fingers €4.00
Χάμπερκερ / Hamburger    €3.00
Μπέρκερ Κοτόπουλο / Chicken Burger €3.00
Μπέρκερ για Χορτοφάγους / Veggie Burger €3.00
Πίττα με χαλούμι / Pitta Bread with halloumi  €3.50
Χαλούμι στη Πίττα / Halloumi in Pitta Bread €4.90
Με ντομάτα, ρίγανη και τηγανιτές πατάτες / With tomato, oregano and french fries
Γεύμα Φιλετάκια Κοτόπουλο Πανέ / Chicken Fillet Fingers Meal* €6.50
Γεύμα Χοτ Ντογκ / Hot Dog Meal* €3.70
Γεύμα Μπέρκερ / Burger Meal* €5.90
Γεύμα Μπέρκερ Κοτόπουλο / Chicken Burger Meal* €5.90
Γεύμα Μπέρκερ για Χορτοφάγους / Veggie Burger Meal* €5.90
*Όλα τα γεύματα συνοδεύονται με τηγανιτές πατάτες, σαλάτα και αναψυκτικό / 
All meals are accompanied by french fries, salad and soft drink
Kids Chicken Nuggets Meal €4.50
Tηγανιτά κομματάκια κοτόπουλο με τηγανιτές πατάτες, νερό ή χυμό / 
Chicken nuggets with french fries, water or juice.
Kids Burger Meal €4.50
Mπιφτέκι χοιρινό με τηγανιτές πατάτες, νερό ή χυμό / Hamburger with french fries, water or juice
 *(Extras: Cheese / Onions / Bacon / Mushrooms €0,20 each)
Σνακ | Snacks
Ποπ κορν / Popcorn small €0.95  large  €1.95
Νάτσος με τυρί / Nachos & Cheese small €2.95  large  €4.95
 Έξτρα Νάτσος σος / Extra Nachos Dip €0.50
Φρέσκα Φρούτα / Fresh Fruit €1.00

Hot Beverages | Ζεστά ροφήματα      
Κυπριακός Καφές / Cyprus Coffee €1.00
Διπλός Κυπριακός Καφές / Double Cyprus Coffee €1.30
Νέσκαφε / Nescafe® €1.90
Εσπρέσο / Espresso €1.50
Διπλό Εσπρέσο / Double Espresso €1.90
Καπουτσίνο / Cappuccino €2.50
Καφέ Λάτε / Café Latte (Caramel or Vanilla) €2.90
Καφές φίλτρου / Filter Coffee €2.30
Τσάι / Tea €1.90
Ζεστή Σοκολάτα / Hot Chocolate (Black or White) €2.50
Steam Vanilla €2.50
Λευκή σοκολάτα, σιρόπι βανίλιας, αφρόγαλα, σαντιγί και κομματάκια λευκής σοκολάτας / 
White chocolate, vanilla syrup, steamed milk, whipped cream and white chocolate pieces
Café Americano €2.30
Εσπρέσο με ζεστό νερό / Ηeated water added to espresso
Mocha €2.90
Eσπρέσο με σοκολάτα, φρέσκο γάλα και σαντιγί / 
Espresso with chocolate, milk and whipped cream
Caramel Mocha €2.90
Eσπρέσο με σοκολάτα, σιρόπι καραμέλας, φρέσκο γάλα και σαντιγί / 
Espresso with chocolate, caramel syrup, milk and whipped cream
Affogato al Cioccolato  €2.50
Παγωτό βανίλια περιχυμένο με ζεστό φοντάν σοκολάτας / 
Vanilla ice cream covered with hot chocolate fudge  
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Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν όλες τις νόμιμες χρεώσεις | Prices include all legal surcharges
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Cold Beverages | Κρύα Ροφήματα
Φραπέ / Frappé (μπάλα παγωτού / ice cream scoop extra €0.60)   €1.90
Φραπέ Φρέτο / Frappé Freddo  €2.90
Στιγμιαίος καφές, φρέσκο γάλα, φρέσκια κρέμα, θρυμματισμένο πάγο και σιρόπι βανίλιας / 
Instant coffee, fresh milk, fresh cream, crushed ice and vanilla syrup
Εσπρέσο Φρέτο / Espresso Freddo  €1.90
Καπουτσίνο Φρέτο / Cappuccino Freddo  €2.50
Παγωμένη Σοκολάτα / Iced Chocolate  €2.50
Παγωμένος Καφές Λάτε / Iced Café Latte  €2.90
Frappe Fredo Cappuccino  €2.50
Διπλός εσπρέσο, ζάχαρη, φρέσκο γάλα και θρυμματισμένο πάγο /
Double espresso with sugar, fresh milk and crushed ice
Ice Cream Mocha Freddo  €3.90
Διπλός εσπρέσο με παγωτό σοκολάτα, σιρόπι βανίλιας και πάγο / 
Double espresso with chocolate ice cream, vanilla syrup and ice
Cookie Coffee  €3.90
Διπλός εσπρέσο με παγωτό cookies and cream, σοκολάτα και πάγο / 
Double espresso with cookies and cream ice cream, chocolate and ice
Caramel Cappuccino Freddo  €2.90
Εσπρέσο με φρέσκια κρέμα, σιρόπι καραμέλας και πάγο / Espresso with fresh cream, caramel syrup and ice
Iced Americano  €2.30
Εσπρέσο με νερό και πάγο / Εspresso with water and ice
Iced Mocha  €2.90
Εσπρέσο, σοκολάτα, φρέσκο γάλα, σαντιγί και πάγο / 
Espresso, chocolate, fresh milk, whipped cream and ice
Παγωμένο Τσάι / Iced Tea 330ml €1.70
Φρεσκοστυμμένοι Χυμοί / Freshly Squeezed Juices 400ml €2.50
Φρέσκια Σπιτική Λεμονάδα / Fresh Homemade Lemonade 400ml €1.95
Γάλα με Τριαντάφυλλο/ Rose Pedal Extract with Milk 400ml €1.95
Αναψυκτικά / Soft Drinks 330ml €1.40
Εμφιαλωμένο Νερό / Bottled Water 500ml €0.70
Μπύρα / Beer 330ml €2.00
Χυμοί / Juices 250ml €0.95
Φρέσκια Σπιτική Λεμονάδα με Ανθρακικό /  400ml €2.15
Freshly Squeezed Lemonade with Soft Drink

Κοκτέιλ Ποτών με Παγωτό  |  Cocktails with Ice Cream
Strawberry Daiquiri 400ml €4.50
Παγωτό φράουλα, ρούμι, χυμό λεμόνι και γρεναδίνη / 
Strawberry sorbet, rum, lemon juice and grenadine
Mango Tequila Sunrise 400ml €4.50
Παγωτό μάνγκο, τεκίλα, χυμό πορτοκάλι και γρεναδίνη / 
Mango sherbet, tequila, orange juice and grenadine      
Strawberry Bliss PAPAFiLiPOU 400ml €4.50
Παγωτό φράουλα και ροδάκινο, βότκα, σόδα και γρεναδίνη / 
Strawberry and peach sorbet, vodka, soda and grenadine

Κρύα ροφήματα με Παγωτό | Cold Beverages with Ice Cream
PAPAFiLiPOU Milkshake 400ml €3.25 500ml €3.85
Διάλεξε την γεύση παγωτού που σου αρέσει και φτιάξε το δικό σου /  
Choose the  ice cream flavor you like and make your own
Pure Flavors Smoothies  400ml €3.25
Με παγωτό φρούτου της επιλογής σου / With fruit sherbet of your choice   
Γρανίτα με Παγωτό  400ml €2.90
Διάλεξε την γεύση παγωτού φρούτου που προτιμάς / Choose the sorbet flavor you prefer
Strawberry Fantasy  400ml €4.50
Παγωτό φράουλα, βανίλια και αναψυκτικό / Strawberry sherbet, vanilla ice cream and soft drink
Chillino  400ml €3.50
Παγωτό βανίλια, σιρόπι σοκολάτας και μπισκότα OREO® /
Vanilla ice cream, chocolate syrup and OREO® cookies

Crepes, Waffles or Churros
Σερβιρισμένα με πραλίνα φουντουκιού ή μέλι / €2.50
Served  with hazelnut praline or honey
(μπάλα παγωτού / ice cream scoop extra €0.60)  

Cookie Crepe €4.95
Φρεσκοψημένη κρέπα με λευκή σοκολάτα, πραλίνα φουντουκιού, μπισκότα και παγωτό / 
Freshly backed crepe with white chocolate, hazelnut praline, cookies and ice cream    
Hazelnut Crepe €4.95
Φρεσκοψημένη κρέπα με παγωτό, πραλίνα φουντουκιού, σιρόπι σοκολάτας και σαντιγί /
Freshly backed crepe with ice cream, hazelnut praline, chocolate syrup and whipped cream     
Waffle Nocciolata €4.95
Φρεσκοψημένη βάφλα με παγωτό, πραλίνα φουντουκιού, σιρόπι σοκολάτας και σαντιγί / 
Freshly backed waffle with ice cream, hazelnut praline, chocolate syrup and whipped cream
Ham & Cheese Crepe €3.50
Φρεσκοψημένη αλμυρή κρέπα με γέμιση χαμ και τυρί / Freshly backed savory crepe with ham and cheese filling

Παγωτά & Γλυκά | Ice Cream & Sweets
Jelly Cups €0.60
Looney Tunes® Surprise €1.30
Παιδικό παγωτό χωνάκι με δώρο / Kids ice cream cone with gift
Chocolate Wafer €2.60
Παιδικό παγωτό σερβιρισμένο μέσα σε μπισκότο σοκολάτας / Kids ice cream served in a chocolate wafer      
PAPAFiLiPOU Bowl €3.90
4 μπάλες παγωτού / 4 scoops of ice cream
Σοκολατένιο Μπράουνι με παγωτό / Chocolate Brownie with ice cream €3.35
Σουφλέ  Σοκολάτας με παγωτό / Chocolate Soufflé with ice cream €3.50
Μηλόπιτα με παγωτό / Apple Pie with ice cream €3.50
Cookie Sunday €3.50
Παγωτό σοκολάτα και φράουλα , μπισκότο OREO®, σαντιγί, σιρόπι φράουλας και Smarties® /
Chocolate and Strawberry ice cream, OREO® cookies, whipped cream, strawberry syrup and Smarties® 
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