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MAMA'S FAVORITE

BREADSTICKS

ΛΕΩΦ. ΓΙΑΝΝΗ ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗ 100, ΛΑΤΣΙΑ

77.77.77.26
CINNAMON STIX

CHICKEN WINGS
CALZONE

BURGER MEAL

Super offers

ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ DESSERTS
Cinnamon Stix		 œ3.90
8 γλυκές λιχουδιές
με επικάλυψη κανέλας, μαύρης
ζάχαρης και γλάσο

Dessert Apple Pizza		 œ6.85
Νόστιμη γλυκιά πίτσα με γεύση μήλο, με
επικάλυψη μαύρης ζάχαρης και γλάσο

ITALIAN COMBO

Lunch Dine in
20 % Discount

2 Large πίτσες

DINE IN 12:00-3:00

œ21.95

Family Pack

XLarge pizza
+ 16 φτερούγες
+ 1 side item ή σαλάτα

œ25.95
DELIVERY & TAKE AWAY

DELIVERY & TAKE AWAY

ΠΟΤΑ DRINKS
œ2.70

Αναψυκτικά (1,5L)

œ1.10

Αναψυκτικά(tin 330ml)		

2 XLarge πίτσες

œ24.95

Χυμός (250ml)		 œ1.00
Νερό (0.5L)

FIGG-A-ROLLS

Μπύρα (tin 330ml)

CAESAR SALAD

œ0.75

DELIVERY & TAKE AWAY

œ1.70

ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Party Combo

3 XLarge Pizzas
+ 24 φτερούγες
+ 16 Garlic Breadsticks

œ58.95
DELIVERY & TAKE AWAY

77.77.77.26

- Οι πιο πάνω προσφορές δεν μπορούν
να συνδυαστούν με οποιαδήποτε
άλλη προσφορά ή κουπόνι
- Οι πίτσες που αφορούν τις πιο πάνω
προσφορές αφορούν επιλογή πίτσας
από το menu ή πίστα Build your own
με μέχρι και 4 υλικά
- Οι προσφορές πιθανόν να
διαφοροποιηθούν ή να τερματιστούν
οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση

ΛΕΩΦ. ΓΙΑΝΝΗ ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗ 100, ΛΑΤΣΙΑ

SPECIALTY PIZZAS

SMALL

œ6.85

LARGE

X LARGE

œ10.70 œ15.30

MEDIUM

œ17.90

LOCAL PIZZAS

SMALL

MEDIUM

LARGE

X LARGE

œ6.85

œ10.70

œ15.30

œ17.90

Cyprus Village

Classic Special
Ζαμπόν, μπέικον, μανιτάρια, πράσινες πιπεριές, κρεμμύδι και ντομάτα

Χαλλούμι, λούντζα, ζαμπόν, ντομάτα και δυόσμος

Mama's Favorite

Greek
NEW

Papa's Supreme

Ντομάτα, καλαμπόκι, κρεμμύδι, πράσινες πιπεριές

Figaro's Deluxe

PREMIUM PIZZAS

Ζαμπόν, πεπερόνι, βοδινό και ντομάτα

The Mexican Fiesta

Garden Veggie

SMALL

MEDIUM

LARGE

X LARGE

œ7.70

œ11.90

œ16.45

œ19.40

Creamy Garlic Chicken

12 - Topping classic

Italian Combo
Πεπερόνι, ζαμπόν, βοδινό, μανιτάρια, κρεμμύδι και πράσινες πιπεριές

Chicken Fajita

Pepperoni, Ham or Cheese

Shrimp Lover's
Γαρίδες, κρεμμύδι, πράσινες πιπεριές και λευκή σάλτσα σκόρδου

ΦΤΙΑΞΤΕ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΣΑΣ

Κοτόπουλο, ελιές, πράσινες πιπεριές, κρεμμύδι, ντομάτα σε picante
sauce
Σάλτσα πέστο, κοτόπουλο, ελιές και φέτα

Chicken Bacon Ranch
Λευκή σάλτσα ranch σκόρδου, κοτόπουλο, μπέικον, ντομάτα και
κρεμμύδι.

ΒΒQ Chicken
Σάλτσα Barbeque, κοτόπουλο και κρεμμύδι

ΟΡΕΚΤΙΚΑ & ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ STARTERS & SIDE DISHES
@1

@2

œ3.40

œ5.80

8 φρεσκοψημένα ψωμάκια στο φούρνο από την δική μας φρέσκια ζύμη
αλειμμένα με garlic butter sauce και μπαχαρικά
œ8.70

8 φρεσκοψημένα ψωμάκια στο φούρνο με τυρί 100% μοτσαρέλα, garlic
butter sauce και μπαχαρικά

œ4.75
Ντομάτα, αγγουράκι, κρεμμύδι, πράσινες πιπεριές, μαρούλι, φέτα, ελιές
και βίνεγκρετ dressing

@1

@2

@3

œ4.80

œ8.30

œ11.80

8 τραγανιστές φτερούγες κοτόπουλου.
Σερβίρονται με σάλτσα της επιλογής σας

Chicken Tenders

œ4.80

ΤΗΙΝ

œ6.15

Special
Ζαμπόν, μπέικον, πράσινες πιπεριες και μανιτάρια

œ8.30

œ11.80

Πεπερόνι, ζαμπόν και βοδινό

Chicken
Vegetarian
Μανιτάρια, ελιές, πράσινες πιπεριες και κρεμμύδι

Four Fillings

œ0.65

Οποιαδήποτε τέσσερα υλικά δικής σας επιλογής

ULTIMATE BURGERS

BURGER

MEAL

Classic American Burger

œ3.75

œ5.15

The Boston Burger

Chicken Caesar Salad

œ5.65
Kοτόπουλο, μαρούλι, τραγανά κρουτόνια, τριμμένη παρμεζάνα, ντομάτα
και caesar dressing

Figgy Burger

Traditional Salad

Επιπλέον τυρί

BBQ Bacon Burger

ΠΑΙΔΙΚΟ ΜΕΝΟΥ KID'S MENU
Pizzazz Pizza Meal

œ4.95

Food and Fun
Πίτσα, χυμό και δώρο (τυρί, σάλτσα και χάμ)

Ζουμερό Αμερικάνικο burger με κέτσαπ, μαγιονέζα,
μαρούλι και ντομάτα

œ4.50
Mαρούλι, τραγανά κρουτόνια, τριμμένη παρμεζάνα, ντομάτα και caesar
dressing

œ4.75
Τραγανό παξιμάδι, ντομάτα, ελιές, κάπαρη, μαϊντανό, φέτα τριμμένη,
ρίγανη και ελαιόλαδο

Διατίθεται σε όλα τα μεγέθη

Μανιτάρια, κρεμμύδι, ελιές και κοτόπουλο

Τυρί, μπέικον, μανιτάρια και κρεμμύδι στη σχάρα

Caesar Salad

ORIGINAL

3 Meats

6 τρυφερά φιλετάκια κοτόπουλου.
Σερβίρονται με σάλτσα της επιλογής σας

Επιπλέον dipping sauce

Greek salad

YOUR CHOICE OF CRUSTS

KAΛΣΟΝΕ CALZONE

Chicken Wings

œ14.95

ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΖΥΜΗ
XL(16.5")
œ12.15
œ1.50
œ1.60

FIGGY - CHICKY

FIGG-a-Rolls

ΣΑΛΑΤΕΣ SALADS

L(14")
œ9.80
œ1.20
œ1.30

Διατίθεται σε Medium,
Large and XLarge

Φρεσκοψημένες τηγανιτές πατάτες
œ4.25
œ7.65
4 φρεσκοψημένα ρολάκια στο φούρνο με πλούσια γέμιση τυριού 100%
μοτσαρέλα και πεπερόνι

M(12")
œ7.15
œ0.95
œ1.05

Σάλτσα και τυρί
Χορτοφαγικά
Σπέσιαλ
Χορτοφαγικά: κόκκινο κρεμμύδι, ντομάτα, μανιτάρια, πράσινες πιπεριές,
μαύρες ελιές, ανανάς, καλαμπόκι
Σπέσιαλ: σαλάμι, ζαμπόν, πεπερόνι, βοδινό, μπέικον, κοτόπουλο,
λούντζα, τυρί 100% μοτσαρέλα, φέτα, χαλλούμι, γαρίδες
Χωρίς χρέωση: ρίγανη, δυόσμος

Επιλογές για dipping sauces:
Blue cheese, BBQ, Honey mustard, Ranch

œ1.75

Available only in Extra Large (16.5")

BUILD YOUR OWN

S(8")
œ4.60
œ0.80
œ0.90

Chicken Pesto

French Fries

œ16.70

Ζαμπόν, σαλάμι, πεπερόνι, βοδινό, καλαμπόκι, ελιές, ανανάς, μανιτάρια,
κρεμμύδι, πράσινες πιπεριές, ντομάτα και επιπλέον τυρί 100%
μοτσαρέλα

Κοτόπουλο, ελιές, κρεμμύδι, πράσινες πιπεριές, ντομάτα σε λευκή
σάλτσα σκόρδου

œ4.80

X LARGE

œ13.30

Ζαμπόν και ανανάς

Βοδινό, ελιές και κρεμμύδι στο δικό μας picante bean sauce.
Σερβίρεται με sour cream, taco chips, ντομάτες και jalapenos

Cheesy Breadsticks

LARGE

œ9.70

Hawaiian

Ελιές, κρεμμύδι, πράσινες πιπεριές, μανιτάρια, καλαμπόκι και ντομάτα

Garlic Breadsticks

MEDIUM

Πεπερόνι και ελιές

Νηστίσιμη

Πεπερόνι, ζαμπόν, βοδινό και μπέικον

SMALL

œ6.05

Mario's Favorite

Φέτα, ελιές, ζαμπόν, ντομάτα, κρεμμύδι και ρίγανη

Πεπερόνι, ζαμπόν, μανιτάρια, ελιές και πράσινες πιπεριές

Επιπλέον dressing

FAVORITE PIZZAS

œ4.40

œ5.80

œ4.35

œ5.75

œ4.35

œ5.75

Chicken Nuggets

œ4.95

Food and Fun
Chicken nuggets, πατάτες, χυμό και δώρο

Τυρί, μπέικον και σάλτσα μπάρπεκιου
Τυρί 100% μοτσαρέλα, σάλτσα πίτσας, ελιές
œ0.40

Στο Meal περιλαμβάνονται και πατάτες τηγανιτές

œ0.80

77.77.77.26

