
Σαλάτα του Καίσαρα με τυρί παρμεζάνα, μπέϊκον, κρουτόνια, ντοματίνια 
με ελαιόλαδο, λεμόνι, σκόρδο και γαλλική μουστάρδα
Caesar salad with romaine lettuce, croutons, crispy bacon, parmesan flakes,
Caesar dressing €14.00

με κοτόπουλο σχάρας
with grilled chicken +€2.00

Σαλάτα με τόνο τατάκι με ανάμεικτα πράσινα φύλλα, πίκλα αγγούρι, σουσάμι,
λεμόνι και ελαιόλαδο
Red tuna tataki, mixed baby leaves, pickled cucumber, sesame seeds,
lemon vinaigrette €16.00

Σαλάτα ρεβύθι και παντζάρι με ντοματίνια, πράσινη πιπεριά, φρέσκο κόλιαντρο,
ανάμεικτα πράσινα φύλλα και έψημα
Chickpea and beetroot with cherry tomatoes, green pepper, fresh coriander,
mixed baby leaves, grape syrup vinaigrette €14.00 

με κατσικίσιο τυρί
with goat cheese  +€2.00

Κασάλε κλάμπ σάντουϊτς με κοτόπουλο, μπέϊκον, αυγά, μαρούλι, ντομάτα,
ελαφρύ σώς μουστάρδας και πατάτες τηγανιτές
Casale Club with grilled chicken, bacon, fried eggs, lettuce, tomatoes, light
mustard mayonnaise and chips €16.00

Λιωμένη μοτσαρέλα και κύβοι χοιρομέρι με ντομάτα και μαρούλι
σε άσπρο ψωμί τοστ
Melted mozzarella & hiromeri cubes with tomato, fresh lettuce in toasted
white bread €11.50

με πατάτες τηγανιτές
with chips +€2.50

Φιλέτο με τόνο με κόκκινο κρεμμύδι, σέλινο, ξύσμα λεμονιού, τυρί κότατζ,
φρέσκια μαγιονέζα σε πολύσπορο ψωμί τόστ
Grilled fresh tuna, chopped red onion, celery, lemon zest, cottage cheese,
homemade fresh mayonnaise, crushed black pepper in wholemeal seeded toast €13.00

με πατάτες τηγανιτές
with chips +€2.50

Πιατέλα με επιλογή φρέσκων, εποχιακών και αποξηραμένων φρούτων
Fruit platter with a selection of fresh, seasonal and dried fruit €14.00

Πιατέλα με επιλογή τυριών μαζί με φρέσκα και αποξηραμένα φρούτα
Cheese platter with a selection of cheese cuts, assorted dried and fresh fruit €18.00

Πιατέλα με τυριά και αλλαντικά μαζί με φρέσκα και αποξηραμένα φρούτα
Charcuterie and cheese platter - a selection of speciality cured meats and cheese
cuts, assorted dried and fresh fruit €22.00
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Τυρί κότατζ, φρέσκα φρούτα και μέλι Μαραθάσας σε τόστ ολικής άλεσης με σπόρους
Cottage cheese, fresh fruit and Marathasa honey on wholemeal seeded toast  €8.00

Αβοκάτο, παντζάρι, φρέσκο κόλιανδρο, λεμόνι και πιπέρι σε τόστ ολικής άλεσης με σπόρους
Smashed beetroot, avocado, fresh coriander, lemon pepper on wholemeal seeded
toast €8.00

Γιαούρτι, γκρανόλα και εποχιακά φρούτα
Yoghurt, granola & seasonal fruit pot  €8.00

Μηλόπιττα φτιαγμένη με μήλα της Μαραθάσας 
Milopitta - Cypriot apple pie made with Marathasa apples €8.00

Μελόπιττα - παραδοσιακό τσιζκεϊκ με μέλι Μαραθάσας     
Melopitta - traditional honey cheesecake made with local mountain honey €8.00

Μαχαλεπί λιβανέζικο με χαλεπιανά, αμύγδαλα, ροδόσταγμα και κανταϊφι
Mahalepi - refreshing milk pudding with pistachios, almonds, rose water
and kadaifi pastry  €8.00

Πορτοκαλόπιττα ‘Casale’ - η δική μας εκδοχή του διάσημου Ελληνικού γλυκού
Casale Portokalopita: our version of the famous Greek orange cake €8.00 

Σπιτικιά τάρτα με σοκολάτα υγείας
Homemade dark chocolate tart €8.00

Επιλογή από Κυπριακά παραδοσιακά γλυκά του κουταλιού
Homemade Cypriot spoon sweets, made with fresh local fruit
(ideal with a Cyprus co�ee) €5.50

Επιλογές παγωτού
Selection of ice creams                                                                                                     per scoop €3.00
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