ΑΛΟΙΦΕΣ - DIPS
ΚΤΥΠΗΤΗ / SPICY CHEESE WITH RED PEPPERS DIP
Τυρί, φέτα, πιπεριές Φλωρίνης / Greek feta cheese, roast red peppers
ΜΕΛΙΝΤΖΑΝΟΣΑΛΑΤΑ / EGGPLANT
Καπνιστή μελιτζάνα, φέτα / Smoked eggplant, feta
ΤΖΑΤΖΙΚΙ / TZATZIKI
Γιαούρτι, αγγούρι, λάδι, δυόσμο / Yogurt, cucumber, olive oil, dry mint

€4.00

ΧΟΥΜΟΥΣ / HUMUS
Ρεβυθια, σκόρδο, ταχίνι / Chickpeas, garlic, tahini

€4.00

€4.00
€4.00

Όλα τα πιο πάνω σερβίρονται με τραγανή πίτα και ελληνική πίτα σχάρας / All the above served with crispy-fried pita and grilled Greek pita

ΟΡΕΚΤΙΚΑ - APPETIZERS
ΚΡΥΑ / COLD
BURATTA
Φρέσκια Μοτσαρέλλα Μπουράτα, τρίχρωμα μαριναρισμένα ντοματίνια, άγρια ρόκα, φρυγανισμένα κρουτόνς και λάδι βασιλικού.
Fresh mozzarella Burrata with coloured marinated cherry tomatoes, fresh arugula, croutons and basil oil.
ΤΑΡΤΑΡ / TARTARE
Ταρταρ φρέσκου σολομού και κόκκινου τόνου, χτένι sashimi σε αβοκάντο-μάνγκο ρατατουίλ, βινεγκρέτ σόγιας και εσπεριδοειδών.
Salmon and pink tuna tartare, scallop sashimi on avocado-mango ratatouille and ponzu vinaigrette.
ΖΕΣΤΑ / HOT
ΧΤΑΠΟΔΙ / OCTOPUS
Χταπόδι στην σχάρα με λαδολέμονο και ρίγανη. / Grilled octopus dressed with olive oil-lemon vinaigrette and oregano.
ΚΑΛΑΜΑΡΙ / CALAMARI
Καλαμάρι στην σχάρα με λαδολέμονο και ρίγανη. / Grilled calamari dressed with olive oil-lemon vinaigrette and oregano.
EDAMAME
Φασόλια σόγιας ατμού, θαλασσινό αλάτι, Ιαπωνικό βινεγκρέτ. / Steam ededamame, sea salt and ponzu vinaigrette.
ΓΑΡΙΔΑ / PRAWN TORPEDO (6PCS)
Τραγανές γαρίδες σε γιαπωνέζικο κουρκούτι και πικάντικη μαγιονέζαμε wasabi. / Crispy tempura prawns with light wasabi mayonnaise.
ΜΠΑΟ ΠΑΝΣ /BAO BUNS
Κινέζικα ψωμάκια ατμού BaoBuns, κοτόπουλο teriyaki, αγγούρι φέτες, πιπεριές Jalapenos, κρεμμυδάκι, φρέσκος κόλιανδρο (2τεμ).
Bao Buns with pulled chicken teriyaki, cucumber slices, jalapenos, spring onions and fresh coriander (2pcs).

€12.50
€16.50

€12.00
€15.00
€6.00
€9.00
€8.00

ΣΑΛΑΤΕΣ - SALADS
ΕΛΛΗΝΙΚΗ / GREEK
Ελληνική σαλάτα με φρεγκόλα ντομάτα, αγγούρι, ελληνική φέτα, κάππαρη, γλυκιές πιπεριές, μαύρες ελιές, κρουτόνς , ρίγανη και ελαιόλαδο.
Greek salad with fregola vine ripe tomatoes, cucumber, Greek feta, capers, bell peppers, croutons, oregano, and virgin olive oil.

€10.00

ΚΙΝΟΑ / QUINOA
Κινόα με πράσινη σαλάτα, ποικιλία μούρων και γκότζι, νιφάδες ινδοκάρυδου, κατσικίσιο τυρί, ξινόμηλο και βινεγκρέτ φράουλας.
Quinoa salad with berries, goji, coconut akes, goat's cheese, green apple, and balsamic strawberry vinaigrette.

€12.00

KALIVA SALAD
Σαλάτα με καρδιές μαρουλιού και πράσινα χόρτα, σολομός teriyaki, γαρίδες σάλτσα μαγιονέζα με μάνγκο.
Crispy salad with lettuces hearts and crispy greens, salmon teriyaki, king prawns and mango mayonnaise dressing.

€16.50

KALIVA POKE BOWL
Φρέσκος Μαριναρισμένος σολομός και τόνος, καβούρι, πράσινο φύκι, ρύζι σούσι, αβογκάτο,
μάνγκο, φασόλια σόγιας, ξυδάτο τζίντζερ και καβουρδισμένο σουσάμι
Salmon-tuna poke bowl with crab, seaweed salad, sushi rice, avocado, mango, edamame, pickled ginger, nori, sesame seeds.

€16.00

ΚΑΙΣΑΡΑ / CAESAR
Σαλάτα του Καίσαρα με καρδιές μαρουλιού, iceberg, καπνιστό μπέικον, παλαιωμένη παρμεζάνα, κρουτόνς, και την δική μας σάλτσα του καίσαρα.
Caesar's salad with hearts of lettuce and iceberg, aged parmesan akes, crispy smoked bacon bits, croutons and homemade Caesar dressing.
Απλή / Plain
€10.00
€13.00
Στήθος Κοτόπουλού στην σχάρα / Marinated grilled chicken breast
Βασιλικές γαρίδες στην σχάρα / Marinated grilled king prawns
€15.50
ΘΑΛΛΑΣΙΝΩΝ / SEAFOOD
Δροσερή ανάμεικτη σαλάτα με γαρίδες, χταπόδι, σολομό teriyaki, τόνο, αβοκάντο, μάνγκο-ντρέσινγκ εσπεριδοειδών.
Summer seafood salad with prawns, salmon teriyaki, tuna, avocado and mangο-citrus dressing.

FOOD ALLERGEN ICONS
Gluten
Eggs
Nuts
Sesame

Shell sh
Dairies
Fish

Food described within this menu may contain nuts
or derivatives of nuts. If you suffer from
an allergy or food intolerance or
any other dietary requirements, please let us know

ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΑ
Γλουτένη
Αυγά
Ξηροι Καρποι
Σουσάμι

Οστρακόδερμο
Γαλακτοκομικά
Ψάρι

Στις τιμές συμπεριλαμβάνον ται όλοι οι Φόροι / All prices are inclusive of all applicable taxes.

Εάν έχετε αλλεργία ή δυσανεξία σε
κάποιο τρόφιμο ή οποιεσδήποτε
άλλες διατροφικές απαιτήσεις
παρακαλείσθε να μας ενημερώσετε

€17.00

SNACKS & BURGERS
CHICKEN MELT SANDWICH
Μαριναρισμένο στήθος κοτόπουλού με γαρνιτούρα λιωμένου τυριού τύπου τσένταρ, σε Βιεννέζικη μπαγκέτα, τηγανιτές πατάτες και σαλάτα.
Marinated chicken breast topped with melted cheddar cheese in a Viennese baguette, French fries and salad.

€14.00

CLUB SANDWICH
Κοτόπουλο, αφράτη ομελέτα, τραγανό μπέικον, τυρί σε καπηρωμένο άσπρο ψωμί, τηγανιτές πατάτες και σαλάτα.
Chicken breast, uﬀy omelettes, crispy bacon, cheese in a toasted triple decker, French fries and salad.

€14.50

THE ULTIMADE KALIVA SANDWICH
€14.00
Φιλέτο κοτόπουλο, καπνιστό μπέικον, χαλούμι σχάρας, και λιωμένο τυρί σε βιεννέζικη μπαγκέτα, τηγανιτές πατάτες και σαλάτα.
Marinated chicken breast topped with melted cheddar cheese, smoked bacon, grilled halloumi in a Viennese baguette, French fries and salad.
KALIVA BEEF BURGER:(200γρ)
€16.00
Φρέσκο ζουμερό βοδινό μπιφτέκι στην σχάρα με American BBQ σάλτσα σε φρυγανισμένο φραντζολάκι brioche, τηγανιτές πατάτες και σαλάτα.
Char-grilled homemade beef burger served with American BBQ sauce on a toasted brioche bun, French fries, and salad.
+€1.00
Επιλογή με / Adding Τυρί / Cheese
STEAK BURGER (150gr)
Φρέσκια βοδινή σπαλομπριζόλα στην σχάρα, κομμένή σε λεπτές φέτες, λιωμένο τυρί scarmoza, teriyaki σως, σε φραντζολάκι brioche.
Σερβίρεται με τηγανιτές πατάτες και σαλάτα.
Strips of grilled Rib-Eye on a brioche bun, glazed with smoked scarmoza cheese served with French fries and crispy salad.

€21.00

KALIVA TRUFFLE BURGER
Βοδινό μπιφτέκι στην σχάρα με άρωμα τρούφας, λιωμένο τυρί, μαγιονέζα με τρούφα
και μανιτάρι Πορτομπέλο. Σερβίρεται σε φραντζολάκι brioche και τηγανιτές πατάτες.
Char-grilled homemade beef burger infused with truﬄe, melted cheese, truﬄe mayonnaise and
portobello mushroom. Served on a brioche bun with French fries.

€18.50

BEYOND VEGAN BURGER
Zουμερό φυτικό μπιφτέκι σωταρισμένο και σερβιρισμένο σε φρυγανισμένο φραντζολάκι. Σερβίρεται με τηγανιτές πατάτες και χούμους.
Sauté-plant based burger served on a toast bun, accompanied with French fries and hummus.

€14.50

ΖΥΜΑΡΙΚΑ & ΡΙΖΟΤΟ - PASTA & RISOTTO
ΘΑΛΑΣΣΙΝΩΝ / SEAFOOD
Linguini θαλασσινών με βασιλικές γαρίδες, φρέσκο σολομό και καλαμαράκια με σάλτσα Martini Bianco, φύλλα σπανακιού.
Seafood linguini with king prawns,fresh salmon and baby calamari avour with martini Bianco.
*επιλογής μαύρων ζυμαρικών / chooses quidink

€22.50

ΓΑΡΙΔΑΣ / SHOYU KING PRAWNS
Noodles με βασιλικές γαρίδες, φρέσκο σολομό γλασαρισμένα σε Ιαπωνική σάλτσα μίσο και τραγανά χόρτα.
Somba noodles with king prawns, fresh salmon smoothen in a Japanese sauce avoured with miso and stir-fried vegetables.
ΑΣΤΑΚΟΥ / LOBSTER
Ταλιολίνη με αστακό-ουρά Ατλαντικού, όστρακα, σάλτσα αστακού με άρωμα λεμόνι, σπανάκι και ελαιόλαδο βασιλικού (2ατόμων).
Taglioline with Atlantic lobster tail and shell sh in a rich lobster sauce avour with lemon, young spinach leafs and basil oil (2pax).
AL FREDO
Φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά 'Garganelli', ζουμερό βοδινό Rib Eye σχάρας σε ελαφριά σάλτσα κρασιού με άρωμα τρούφας.
Fresh Garganelli pasta with grilled tender Rib Eye, creamy white wine sauce enchases with truﬄe.

€21.00

CARGANELLI BURRATA E PEPPERONI
Φρέσκα ιταλικά ζυμαρικά Garganelli, Iταλικό πεπερονί, σε σάλτσα ντομάτας-βασιλικού,
σερβιρισμένα με ιταλική φρέσκα μπουράτα και πέστο βασιλικού.
Garganelli pasta with tomato-basil sauce, strips pepperoni and fresh burrata cheese.
Κοτόπουλο στήθος στην σχάρα / Marinated grilled chicken

€17.00

ΡΙΖΟΤΟ ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ / RISOTTO WOODLAND MUSHROOMS
Ριζότο φρέσκων και άγριων μανιταριών, νιφάδες παρμεζάνας και λάδι άσπρης τρούφας.
Woodland and fresh mushroom risotto, parmesan akes and drizzled with white truﬄe oil.

€17.50

€80.00
€22.00

ΘΑΛΛΑΣΙΝΑ - SEAFOOD
ΚΑΛΑΜΑΡΙ / CALAMARI
Τηγανιτά καλαμαράκια, φρέσκια σαλάτα, τηγανιτές πατάτες και σάλτσα ταρτάρ.
Deep-fried baby calamari, seasonal salad, French fries, and tartar sauce.
ΚΑΛΑΜΑΡΙ-ΧΤΑΠΟΔΙ / OCTOPUS-CALAMARI
Καλαμάρι και χταπόδι στην σχάρα με ρίγανη και λαδολέμονο. Σερβίρεται με μικρές πατάτες φούρνου και λαχανικά.
Calamari and octopus grilled, fresh oregano, virgin olive oil and lemon juice dressing. Served with baked potatoes and vegetables.
ΣΟΛΟΜΟΣ / SALMON 180gr
Φιλέτο φρέσκου σολομού ψημένος στον φούρνο, με γλάσο miso, ρύζι ατμού και φρέσκα λαχανικά.
Baked fresh salmon glazes with miso, steamed rice and fresh vegetables.
ΤΟΝΟΣ / TUNA 180gr
Φιλέτο τόνου στην σχάρα με teriyaki, ρύζι ατμού, φρέσκα λαχανικά, wasabi μαγιονέζα και βινεγκρέτ σουσαμιού.
Grilled tuna steak glazed with teriyaki sauce, steam rice, fresh vegetables, sugar snaps-sesame sauce.
ΛΑΒΡΑΚΙ / SEABASS
Φρέσκο φιλέτο λαβράκι στον φούρνο με ρύζι ατμού, φρέσκα λαχανικά και αρωματικό λάδι.
Fresh baked sea bass llet with steam rice, fresh vegetable, and herb oil.

€18.50
€26.50
€23.00
€21.50
€25.00

ΚΡΕΑΤΑ - MEAT
RIB-EYE 350GR
Φρέσκο Βοδινό Rib-Eye στην σχάρα, μικρές πατάτες φούρνου, λαχανικά και σάλτσα bearnaise.
Fresh Beef Rib-Eye grilled, baked new potatoes, vegetables and bearnaise sauce.

€33.00

ΧΟΙΡΙΝΗ ΜΠΡΙΖΟΛΑ / PORK CHOP
Χοιρινή μπριζόλα (600γρ), μικρές πατάτες φούρνου, σως από κόκκους μουστάρδας με μέλι και τραγανή σαλάτα.
Pork chop (600gr) baked new potatoes, honey mustard sauce and crunchy salad.

€18.00

GRILL CHICKEN BREAST
Μαριναρισμένο στήθος κοτόπουλού στη σχάρα. Σερβίρεται με πατάτες τηγανιτές, ψητά λαχανικά και σάλτσα μουστάρδα με μέλι.
Marinated grilled chicken breast served with French fries, vegetables and honey mustard sauce.

€16.50

ΣΟΥΒΛΑΚΙ / SOUVLAKI
€16.50
Κοντοσούβλι κοτόπουλού μαριναρισμένο με Oriental αρώματα, ρύζι Basmati και chutney Μασάλα. Σερβίρεται με πίτα και λαχανικά.
'Kontosouvli' chicken-marinated chicken kebab with Oriental spices, basmati rice and Masala chutney. Served with pitta bread and vegetables.

BEST WAY FOR A LOVELY MOMENTS IS TO SHARE
ΦΡΕΣΚΑ ΣΤΡΕΙΔΙΑ FINE DE CLAIRE N1 ΜΕ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ
FRESH OYSTER FINE DE CLAIRE N1

€4.00
1 pc
€18.00
6 pcs
12 pcs €30.00

ΠΙΑΤEΛΑ ΜΕ ΠΟΙΚΙΛIΑ ΑΠO ΚΡYΑ ΘΑΛΑΣΣΙΝA ΚΑΙ OΣΤΡΑΚΑ (2-3 ατομ)
COLD SEAFOOD SENSATION (2-3pax)
Βασιλικές γαρίδες, μύδια, sashimi σολομού-τόνου-butter sh, μικρές γαρίδες cocktail,
καπνιστό σολομό, nigiri σολομού-τόνου-γαρίδας, φρέσκα στρείδια.
King prawns, sashimi of salmon-tuna-butter sh, cocktail baby shrimps,
smoked salmon rosettes, nigiri of salmon-tuna-ebi, fresh oysters.

€50.00

ΠΙΑΤEΛΑ ΤΥΡΙΩΝ & ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ / CHEESE & CHARCUTERIE PLATTER
Ποικιλία τυριών και καπνιστών αλλαντικών με συνοδευτικά. / Local and international cheese and charcuterie with accompaniments.

€20.00

DESSERTS
KALIVA ΠΡΟΦΙΤΕΡΟΛ / KALIVA DOUBLE DECKER
Γευσάτα και απολαυστικά προφιτερολ με αφράτη κρέμα τυλιγμένα σε πλούσια σοκολάτα.
Share a double decker of feather light choux pastry stuﬀed with pastry cream and decanted with double dose of chocolate sauce.

€8.50

ΜΗΛΟΠΙΤΑ / APPLE PIE
Σερβίρετε με παγωτό βανίλιας γλάσο αλμυρής καραμέλας.
Served with vanilla ice-cream and salted caramel sauce.

€7.00

CYPRUS DELICACIES
Ποικιλία από παραδοσιακά γλυκά. / Variety of local sweets.

€9.00

ΦΡΟΥΤΟΣΑΛΑΤΑ / FRUIT SALAD
Φρεσκοκομμένα φρούτα εποχής σερβιρισμένα με σορπέ από μούρα. / Freshly chopped fruits of the season served with raspberry sorbet.

€6.50

ΠΙΑΤΕΛΑ ΦΡΟΥΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΕΑ / FRUIT PLATTER TO SHARE
Φρέσκα και εξωτικά φρούτα εποχής. / Freshly cut seasonal & exotic fruits.

€20.00

Sushi and Japanese
on the beach

COMBINATION FOR SHARING
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΓΙΑ ΠΟΛΛΟΥΣ

ROLLS COMBINATION (24pcs)
Platter to share with 3 kinds of rolls 8pcs each
(California roll, Philadelphia roll, Ebi tempura)
Ποικιλία με 3 είδη από 8 τεμάχια
(Καλιφόρνιας, Φιλαδέλφεια, γαρίδας τεμπούρα)

€30.00

MAKI COMBINATION (32pcs)
€35.00
Platter to share with 4 kinds of maki 8pcs each
(Strawberry maki, Philadelphia maki, ebi tempura maki, California roll)
Ποικιλία με 4 είδη από 8 τεμάχια
(Φράουλας και κάβουρα, Φιλαδέλφεια, γαρίδας τεμπούρας, Καλιφόρνιας)

KALIVA'S SPECIAL COMBINATION (34pcs)
€48.00
Platter combinations consist of:
3 kind of maki 8pcs each-rainbow maki, Strawberry maki, Ebi tempura
2 kind of sushi 2pcs each-salmon, Ebi
3 kind of sashimi 2pcs each-salmon, tuna, butter sh
Ποικιλία από:
3 είδη ρολών από 8 τεμάχια: rainbow, Φράουλας, γαρίδα τεμπούρα
2 είδη sushi από 2 τεμάχια: σολομού, γαρίδας
3 είδη sashimi από 2τεμάχια: σολομού, τόνος, butter sh

KALIVA SPECIAL BOAT (48pcs)
€70.00
Special boats with variety of sushi-sashimi and makimono
4 kind of maki 8pcs each: Philadelphia, strawberry, California, ebi tempura
4 kind of sushi 2pcs each: salmon sushi, butter sh, tuna, Ebi
4 kind of sashimi 2pcs each: salmon, tuna, ebi, butter sh
Ποικιλία από sushi, sashimi και maki:
4 είδη maki από 8 τεμάχια: Φιλαδέλφειας, ,strawberry,Καλιφόρνιας, γαρίδας
4 είδη sushi από 2 τεμάχια: σολομός, τόνος, butter sh, γαρίδα
4 είδη sashimi από 2 τεμάχια: σολομός, τόνος, butter sh, γαρίδα

NIGIRI - SASHIMI
Nigiri 2pcs
MAGURO
SHAKE
UNAGI
TAKO
IBODAI
IKA
EBI

Tόνος / Tuna
Σολομός / Salmon
Χέλι / Eel
Οκταπόδι / Octopus
Λευκό ψάρι / Butter sh
Καλαμάρι / Calamari
Γαρίδες / Shrimp

Sashimi 4pcs
€8,50
€9.50

€7,00
€7.00
€8.50
€6.00
€5.00
€6.50
€6.50

€8.50
€8.00
€25.00

SASHIMI PLATTER
Salmon, tuna, white maguro, scalops / Σολομος, τονος, άσπρος τόνος, χτένια

MAKIMONO / ΡΟΛΑ

8pcs

STRAWBERRY MAKI
Κανί τεμπούρα, φράουλες, αγγούρι, πράσινο tobiko.
Tempura kani, strawberries, cucumber, green tobiko.

€11.50

NINJA MAKI
Τραγανό καβούρι, γαρίδα, νιφάδες τεμπoύρας,
μάνγκο, τυρί Φιλαδέλφεια, μαύρο tobiko.
Soft crab shell, king prawn, tempura akes,
mango, Philadelphia cheese, black tobiko.

€13.50

SALMON-CHEESE MAKI
Φρέσκος σολομός, καβούρι, αβοκάντο,
μάνγκο, αγγούρι, τυρί Φιλαδέλφεια.
Fresh salmon, kani, avocado, mango,
Philadelphia cheese and tempura akes

€12.00

CHICKEN TERIYAKI ROLL
Κοτόπουλο pulled με σάλτσα τεριγιάκι,
αγγούρι, καρότο, μάνγκο, wasabi σουσάμι.
Pulled teriyaki chicken, cucumber,
mango, and wasabi sesame seeds.

€12.00

VEGAN ROLLS
KALIVA VEGAN ROLL
€10.00
Jackfruit (αρτόκαμπος), αβοκάντο, αγγούρι, μάνγκο, τυρί σόγιας
Jackfruit, avocado, cucumber, mango, tofu

SUSHI ROLLS

8pcs

RAIN BOW MAKI
Τυρί τύπου Φιλαδέλφεια, αβοκάντο, αγγουράκι,
καβούρι, σολομό, τόνος, και γαρίδα
Cream cheese, avocado, cucumber, kani,
topped with salmon, tuna and ebi

€13.90

CALIFORNIA MAKI
Καβούρι, αβοκάντο, μάνγκο
Crab meat, avocado, cucumber, mango

€11.00

PHILADELPHIA MAKI
€12.00
Καπνιστός σολομός, τυρί Φιλαδέλφεια, σπαράγγια, σάλτσα τεριγιάκι
Smoked salmon, Philadelphia cheese, asparagus, teriyaki sauce
RED DRAGON MAKI
Γαρίδα τεμπούρα και φρέσκος τόνος
Ebi tempura and fresh tuna
UNAGI MANGO ROLL
Καπνιστό χέλι και μάνγκο
Smoked eel topped with thinly mango
EBI TEMPURA MAKI
Τηγανισμένη γαρίδα σε κουρκούτι
Tempura prawn
SPICY TUNA MAKI
Φρέσκος τόνος, μαγιονέζα, καυτή σάλτσα,
κρεμμυδάκι, νιφάδες τηγανισμένης τεμπούρας
Tuna, mayonnaise, tokarashi, chili sauce,
spring onions, and tempura akes
DRAGON MAKI (warm)
Γαρίδα τεμπούρα, αγγουράκι, καπνιστός σολομός
Shrimp tempura, cucumber, topped with smoked salmon
DRAGONROLL (warm)
Ρολό σε κρούστα Ιαπωνικής γαλέτας, σολομός, καβούρι, γαρίδα
Salmon, kani, fried shrimps wrapped in a golden crust

€13.90
€12.90
€13.50
€12.50

€13.90

€12.90

