DINNER

Something

— To start with —
Spring rolls with sweet chili sauce (5 Pcs) 4.95
Ρολάκια λαχανικών με πικάντικη σάλτσα από γλυκές πιπεριές
Mozzarella sticks with salsa (5 Pcs) 4.95
Τυρί μοτσαρέλα πανέ με πικάντικη σάλτσα ντομάτας
Chicken tenders breaded with bbq sauce (5 pcs) 5.95
Μαλακά κομματάκια από φιλέτο κοτόπουλο παναρισμένο
με σάλτσα μπάρμπεκιου
Stuffed jalapeño peppers
with Philadelphia cheese (5 Pcs) 5.95
Πιπεριές πανέ με γέμιση από τυρί Φιλαδέλφεια

— DELIZ —
Means Pleasure

Homemade spicy chips and dips 4.95
Σπιτικά πατατάκια με ντίπς
Bono bruschetta 5.50
With garlic, tomato, capers, green onion and parmesan
Μπρουσκέτα bono με σκόρδο, ντομάτα, κάπαρη,
φρέσκο κρεμμυδάκι και παρμεζάνα
Tandoori chicken 5.95
With yogurt dipping sauce and balsamic glaze
Κοτόπουλο ταντούρι με ντιπ γιαουρτιού
και γλάσο βαλσάμικο
Leberkäse 4.95
German loaf sausage with bread and mustard
Γερμανικό καρβέλι από λουκάνικο, με ψωμί και μουστάρδα
Lahmajoun (3pcs) 4.95
Original armenian recipe
Λαχματζιούν αυθεντική αρμένικη συνταγή
Burrata deliziosa 9.95
Served with cherry tomatoes, baby rocket leaves,
balsamic vinegar and virgin olive oil
Τυρί burrata με ντοματίνια, φύλλα μικρής ρόκας, βαλσάμικο
ξύδι και παρθένο ελαιόλαδο
Spicchio salami slices 2.95
Σαλάμι σε φέτες
Sweet peppers stuffed
with italian cream cheese 5.95
Γλυκιές πιπεριές γεμιστές με ιταλικό τυρί κρέμα
Belgian style

— mussels —

14.95
In a creamy dill sauce served with French fries
Βελγικά μύδια σε μια κρεμώδη σάλτσα άνηθου,
σερβιρισμένα με τηγανιτές πατάτες
In a white wine, garlic and herbs sauce
served with French fries
Βελγικά μύδια σε σάλτσα με σκόρδο, λευκό κρασί
και βότανα, σερβιρισμένα με τηγανιτές πατάτες

IS

SERVED

— Sharing —
...is caring

The veggie platter 6.95
Black olives, sun dried tomatoes, marinated artichokes,
pickled cucumber and baby tomatoes
on a bed of rocket leaves
Επιλογή από λαχανικά, ελιές καλαμών, λιαστές ντομάτες,
καρδιές αγκινάρας, ξυδάτα αγγουράκια, ντοματίνια,
πάνω σε φύλλα ρόκας
The german Sausage platter (3Pcs) 12.95
A selection of sausages, mustards served
with French fries
Ποικιλία από γερμανικά λουκάνικα με διάφορες μουστάρδες
και τηγανιτές πατάτες
Cheese and meat platter with fruit and nuts 16.95
Ποικιλία από αλλαντικά, τυριά, φρούτα και ξηρούς καρπούς
The share platter 12.95
Spring rolls, mozzarella sticks, chicken tenders and
stuffed jalapeño peppers
Ρολάκια λαχανικών, τυρί μοτσαρέλα πανέ,
φιλέτο κοτόπουλο πανέ και γεμιστές πιπεριές
Grilled spicy sausage plater (4 Pcs) 13.95
A selection of sausages, served with various
mustards served with French fries
Ποικιλία από πικάντικα λουκάνικα, με διάφορες
μουστάρδες και τηγανιτές πατάτες
Cold seafood plater 13.95
Μarinated seafood, smoked salmon slices
and creamed tuna
Ποικιλία από φρέσκα μαριναρισμένα ψαρικά, καπνιστό
σολομό και κρέμα τόνου

– Homemade
burgers
–
100% best quality beef
{
}
Add cheese, or egg or bacon €1
Προσθέστε τυρί, ή αύγο, ή μπέικον

Beef burger 8.95
Βοδινό μπιφτέκι
Blue cheese and mustard beef burger 11.95
Μπιφτέκι με μπλε τυρί και μουστάρδα
Bonolicious beef burger 11.95
Melted mozzarella cheese, BBQ sauce and rocket
Μπιφτέκι με τυρί μοτσαρέλα, ρόκα και σάλτσα μπάρμπεκιου
Chicken burger 11.95
Homemade juicy chicken burger with
ranch sauce on the side
Σπιτικό, ζουμερό, μπιφτέκι κοτόπουλο με σάλτσα ραντς
Chèvre and tomato chutney burger with rocket 11.95
Μπιφτέκι με κατσικίσιο τυρί, ρόκα και τσάτνεϊ ντομάτας
The truffle burger 11.95
Topped with melted gouda cheese caramelised onions
and homemade truffle mayonnaise
Μπιφτέκι με τυρί γκούτα, καραμελωμένα κρεμμύδια
και σάλτσα μαγιονέζας με τρούφα

Fresh crisp

— Salads —
Parmesan salad 8.95
Lettuce, rocket, tomato, topped with
parmesan cheese and croutons
Σαλάτα με μαρούλι, ρόκα, ντοματίνια,
τυρί παρμεζάνα και κρουτόν
Caesar’s salad 11.90
Chicken, lettuce, tomato, croutons,
parmesan cheese and capers
Σαλάτα με κοτόπουλο, μαρούλι, ντομάτα, κρουτόν,
τυρί παρμεζάνα και κάπαρη
Smoked salmon salad 11.95
Lettuce, rocket, tomato, smoked salmon, dill,
parmesan cheese and croutons
Σαλάτα με μαρούλι, ρόκα, ντομάτα, καπνιστό σολομό,
άνηθο και τυρί παρμεζάνα
Prosciutto and parmesan salad 11.95
Prosciutto, lettuce, rocket, tomato topped with
parmesan cheese and croutons
Σαλάτα με ιταλικό χοιρομέρι, μαρούλι, ρόκα, ντομάτα,
τυρί παρμεζάνα και κρουτόν
Chèvre and sun-dried tomato salad 10.95
Green salad with goat cheese and sun-dried tomato
Πράσινη σαλάτα με κατσικίσιο τυρί και λιαστές ντομάτες
Avocado and prawn salad 13.90
Lettuce, rocket, tomato, avocado, parmesan cheese
and croutons
Σαλάτα με μαρούλι, ρόκα, ντομάτα, αβοκάντο,
τυρί παρμεζάνα και κρουτόν
Smokey ranch 11.95
Smoked scamorza cheese with bacon bits,
lettuce, tomato, spring onion, croutons served
with ranch dressing
Σαλάτα με καπνιστό τυρί, μπέικον, μαρούλι, ντομάτα,
φρέσκο κρεμμυδάκι, κρουτόν και σάλτσα ραντς
Quinoa and goat cheese 11.95
Quinoa, chèvre cheese, dried fruit, roasted nuts,
rocket and cucumber
Σαλάτα με κινόα, κατσικίσιο τυρί, αποξηραμένα φρούτα,
καβουρδισμένους ξηρούς καρπούς, ρόκα και αγγουράκι
Fresh marinated sea food salad 15.95
Lettuce, rocket, dill, tomatoes, topped
with parmesan cheese and croutons
Σαλάτα με φρέσκα μαριναρισμένα θαλασσινά, μαρούλι,
ρόκα, άνηθο, ντοματίνια, τυρί παρμεζάνα και κρουτόν

— rissoto —
Βacon, sharp matured cheddar
and green onion 10.95
Μπέικον, ώριμο τυρί τσένταρ και φρέσκο κρεμμυδάκι
Τruffle, mushroom and Philadelphia
cream cheese 11.95
Τρούφα, μανιτάρια και τυρί Φιλαδέλφεια

{

— Main dishes —
Served with steamed vegetables and a choice
of French fries, mashed potatoes, or rice.
Όλα τα πιάτα σερβίρονται με βραστά λαχανικά και
πατάτες τηγανιτές, ή πουρέ πατάτας, ή ρύζι.

}

The Bono pork chop (650gr) 13.95
Η χοιρινή μπριζόλα του Bono
Rib eye steak (300gr) 24.95
Στέικ rib eye
Pork fillet (300gr) 13,95
In a creamy blue cheese and mustard sauce
Χοιρινά φιλετάκια με σάλτσα από μπλε τυρί,
φρέσκια κρεμά και μουστάρδα
Beef sirloin steak (300gr) 16,95
Topped with sautéed butter onions
Βοδινό κόντρα φιλέτο με σοτέ βουτυρωμένα κρεμμυδάκια
Chicken breast (250gr) 11.95
Marinated tender and juicy
Μαριναρισμένο ζουμερό φιλέτο στήθος κοτόπουλο
Pan roasted salmon steak with a side of
citrus vinaigrette (300gr) 14.95
Φιλέτο σολομού στη σχάρα με βινεγκρέτ
εσπεριδοειδών και βότανα
Schnitzel parmigiana 13.95
Pork or chicken topped with basil tomato sauce
and melted cheese
Παναρισμένο χοιρινό στέικ ή κοτόπουλο, με σάλτσα
ντομάτας και βασιλικού και λιωμένο τυρί

— pasta —
Carbonara 10.95
Καρμπονάρα
Βonognese 10.95
Μπονονέζ
Chicken roman bell pasta 11.95
Pan roasted chicken breast with bell peppers,
cream and a hint of cumin
Τσιγαρισμένο κοτόπουλο με πιπεριές, κρέμα και λίγο κύμινο
Smoked salmon 11.95
With creamy sauce, vodka and dill
Καπνιστός σολομός σε κρεμώδη σάλτσα με
βότκα και άνηθο
Prawn symphony 12.95
With white or pink, dill sauce
Γαρίδες με λευκή ή ροζ σάλτσα με άνηθο

The home of a very

special cuIsine

