
Party Menu    -   Pricelist    2019
ΑΛΜΥΡΑ - SAVOURIES ΖΥΜΑΡΙΚΑ - PASTA ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ - SANDWICHES ΠΙΤΣΕΣ - PIZZAS

Χαλλουμωτή, Ελιόπιττα, κοτόπιττα, Λουκανικόπιττα 0.65€   /τεμ. Πέννες κρέμα, χαμ, τυρί - Penne  cream, ham, cheese 21.00€    / pyrex Τορτίλλα τυλιγμένη σε ρολό & κομμένη σε μικρά κομμάτια Σπέσιαλ - Special 16.90€ 

Σπανακόπιτα, τυρόπιτα, 0.65€   /τεμ. Πέννες πέστο σως - Penne Pesto sauce 21.00€    / pyrex Σολωμός,τυρί φιλαδέλφεια - Salmon,cream cheese 18.50€   28-30 τεμ. tom. sauce, cheese,salami, ham bacon, mushrooms, green peppers

Ρολίνια σπανάχι/μυζήθρα, ρολίνια μυζήθρα/φέττα 0.65€   /τεμ. Πέννες με σως ντομάτα - Penne tomato sauce 21.00€    / pyrex Πατέ  ελιάς - Olive pate 13.50€   28-30 τεμ. Κλάσικ - Classic 15.50€ 

ΚΡΕΑΤΙΚΑ - MEATS Σπαγγέτι κρέμα, χαμ, τυρί - Spaggeti  cream,ham,cheese 21.00€    / pyrex Τόνος -Tuna 14.00€   28-30 τεμ. tomato sauce, cheese, ham 

Chicken Nuggets - Μπουκιές κοτόπουλο  0.65€   /τεμ. Σπαγγέτι πέστο σως - Spaggeti  Pesto sauce 21.00€    / pyrex Χοιρομέρι, τυρί φιλαδ. Ρόκκα - Prosciuto,cr.cheese, rocket 18.50€   28-30 τεμ. Μαργαρίτα- Margarita 15.50€ 

Chicken Tandoori - Κοτόπουλο ξυλάκι Taντούρι * 1.00€   /ξυλάκι Σπαγγέτι με σως ντομάτα - Spaggeti  tomato sauce 21.00€    / pyrex Χαμ & τυρί - Ham & Cheese 13.50€   28-30 τεμ. tomato sauce, cheese, tomatoes

Pork Souvlaki - Χοιρινό Σουβλάκι * 1.00€   /ξυλάκι Κανελλόνι κιμά - Canelloni with mince 1.00€      /τεμ. Γαλοπουλα & τυρί -  Turkey & Cheese 14.50€   28-30 τεμ. Πεπερόνι - Pepperoni 16.90€ 

Pitta beef burger  - Μπιφτέκι στη πίττα 1.00€   /τεμ. Κοτόπουλο, τυρί, μαγιονέζα - Chicken, cheese, mayo. 14.50€   28-30 τεμ. tomato sauce, cheese, pepperoni,  ham 

Dble Stick Chicken Meditter. - Φιλέτο Κοτόπουλο Medit. * 1.00€   /ξυλάκι ΠΑΤΑΤΕΣ - POTATOES Vegetarian - Χορτοφαγική 16.90€ 

Spicy fillet goujons - Φιλέτο κοτόπουλο καυτερό 1.00€   /τεμ. Potato Wedges *   ** 11.00€    /kg Italian style PIZZAS (thin crust) mushrooms, green peppers, black olives, tomato

Barbeque Chicken coujons - Φιλέτο Κοτόπουλο μπάρπεκιου 1.00€   /τεμ. French Fries - Πατάτες τηγανιτές 10.00€    /kg Margarita 7.00€     Saporita - Σαπορίτα 16.90€ 

Chicken wings 1.00€   /τεμ. Potato Noisettes - Μπαλίτσες πατάτας πουρέ 11.00€    /kg Extra toppings:  mushroom, ham, bacon, peppers 0.50€     Fetta, tomato, ham, green peppers, oregano

Chicken Giro Wrap - Κοτόπουλο γύρος σε τορτίλλα 1.00€   /τεμ. Chicken, mozarella 0.70€     Carbonara - Καρπονάρα 16.90€ 

Chicken Fajitas -Κοτόπουλο Φαχίτας 1.00€   /τεμ. ΨΑΡΙΚΑ - SEAFOOD COCTAILS - ΚΟΚΤΕΊΛΣ Cheese, Creme, mushrooms, bacon, lountza

Gammon - Γκάμον  (σε φραντζολάκι) 1.00€   /τεμ. Fried calamari - Καλαμάρι Πανέ * 7.00€      μερίδα Breaded mozarella sticks - Τυρί μοτσαρέλλα πανέ 0.85€     /τεμ.

* σερβίρονται με πίτα - served with pittabread Cod Strips - Κομμάτια μπακαλιάρου πανέ  - *  ** 7.00€      μερίδα Spring Rolls(vegetables) -Σπριγκ Ρολς   *   ** 0.85€     /τεμ. ΣΑΛΑΤΕΣ - SALADS
PARTY TERMS & CONDITIONS: Fish Nuggets - Ψαρομπουκιές  * 0.85€      /τεμ. Vegetable Samosas - Σαμόσας με λαχανικά *   ** 0.85€     /τεμ. Ρόκκα - Rocket Salad  Pόκκα, ντομάτα, μανιτάρια, τυρί παρμεζάνα 

Client has the option to choose his/her own menu from catalogue. Butterfly Shrimps - Γαρίδες πανέ   *   ** 0.85€      /τεμ. Meat Samosas - Σαμόσας με κιμά 0.85€     /τεμ. & βαλσαμικό ξύδι.-Rocket, mushrooms,parmesan cheese,balsamic vinegar

All food and drinks must be ordered from the Park's menu. Crab Claws - Καβουρομπουκιές   * 0.85€      /τεμ. Pitta Halloumi  - Πίτα χαλλούμι 0.85€     /τεμ. Χωριάτικη - Village Salad  Μαρούλι,ντομάτα, αγγουράκι,

All orders must be placed at least one week prior to the party/event. * νηστίσημο                      ** σερβίρονται με sauce Κούπες κιμά - Koubes minced meat 0.85€     /τεμ. πιπεριές, φέττα, - Lettuce, tomato, cucumber, peppers, fetta cheese.

The above prices are for quanities larger than 15 pcs (each kind). Κούπες μανιτάρι *  - Koubes (mushroom) 0.85€     /τεμ. Σαλάτα Καίσαρα - Caesar Salad  caesar dressing, μαρούλι,   

The exact number of people must be determined by the clent. Πιπεροτυρομπουκιές - Cheddar Jalapenos 0.85€     /τεμ. τυρί παρμεζάνα, κρουτόνια, αβοκάντo -lettuce, parmesan cheese, avocado

This menu is only for adults.  For children other packages apply. Meat Balls - Κεφτεδάκια 0.85€     /τεμ. Πράσινη Σαλάτα - Green Salad 

Party poppers & Piniatas  are not allowed. ΟΡΟΙ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ  ΠΑΡΤΙ: Sheftalies - Σιεφταλιές 0.85€     /τεμ. with balsamic & honey dressing

Payment methods:  Cash or credit cards only. O πελάτης έχει την επιλογή να διαλέξει τα είδη από τον κατάλογo. * νηστίσημο                      ** σερβίρονται με sauce   Large €19,95 Medium €15,95

All taxes are included in the price - all prices quoted for 2019 Όλα τα φαγητά & ποτά πρέπει να παραγγέλονται από το μενού. *  Large 16-18  Medium  10-12   άτομα/persons

TAKE AWAY ORDERS - OUTSIDE CATERING Οι παραγγελίες να δίνονται τουλάχιστο μία εβδομάδα πριν το πάρτυ. XOΡΤΑΡΙΚΑ -VEGETABLES
Wa accept orders for take-away & outside catering. Οι πιο πάνω τιμές ισχύουν για ποσότητες άνω των 15 τεμ. ανά είδος. Sweet Corn - Καλαμπόκι 10.00€   

Rechaud rental for outside catering  -  €6.00 1/2   €10 1/1  (incl. fuel) Οι ποσότητες παραγγέλονται βάση των ατόμων που υποδεικνύονται. Broccoli  10.00€   

For take away orders 20% deposit is required. Το πιο πάνω μενού είναι μόνο για ενήλικες. Για παιδιά ισχύουν άλλα πακέτα Baby Carrots  10.00€   

Τρόποι πληρωμής: Μετρητά & πιστωτικές κάρτες μόνο.

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ TAKE-AWAY Στις τιμές συμπεριλαμβάνονται όλοι οι φόροι - Ιχύουν για το 2019 ΠΟΤΑ - DRINKS
Δεχόμαστε παραγγελίες για πάρτυ εκτός πάρκου & take away. Soft Drinks  - €1.95  Coffees - €2.45   Beer - €2.60

Eνοικίαση ρεσιώ εκτός πάρκου -  €6.00 1/2   €10 1/1 Juices - €1.00 , Water 0.5lt  - €0.80  Water 1.5lt €1.60

Για παραγγελιες take away δίνεται 20% προκαταβολή.

For reservations, inquiries & orders call (weekdays 09:00-13:00  16:00-21:00) - Για κρατήσεις, πληροφορίες & παραγγελίες 22 424 681  (καθημερινά  09:00-13:00  16:00-21:00)

Tel.:  22 424 681  Fax. No. 22 879540 email info@extremepark.com.cy

https://www.facebook.com/extremeparkcyprus
http://www.extremepark.com.cy
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