
AGAPI
RESTAURANT

A LA CARTE MENU 

€ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ | DESSERTS

Τοπικό Γιαούρτι | Local Yogurt
μέλι και καρύδια
honey & walnuts 

Brownie σοκολάτας | Choco brownie 
παγωτό βανίλιας
vanilla ice cream 

Καρυδόπιτα | Walnut pie
παγωτό βανίλιας
vanilla ice cream 

Εποχικά φρούτα | Seasonal fruits 

Παγωτό | Ice Cream 
ανα μπάλα | Βανίλια, Σοκολάτα, Φράουλα
per scoop | Vanilla, Choco, Strawberry
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Ευχαριστούμε που επιλέξατε το Candia Park Village | Thank you for choosing Candia Park Village

Below is the list of officially recognized food allergens. If you have an allergy to any of the following, kindly
inform our service team so they can assure the safety of your meal.
Cereal | Crustaceans | Eggs | Fish | Peanuts | Soy | Milk | Nuts | Celery | Mustard | Sesame | Lupine|
Sulfites| Mollusks
All our prices are in euros and inclusive of 24% VAT and all legal taxes
Consumer is not obliged to pay if the notice of payment (receipt-invoice) has not been received.

GR Το κατάστημα υποχρεούται να διαθέτει έντυπα δελτία διαμαρτυρίας, σε ειδική θήκη δίπλα στην έξοδο.
για τη διατύπωση οποιασδήποτε διαμαρτυρίας.
GB The shop is obliged to have printed documents, in a special case beside the exit for setting out of any
existed complaint.

Αγορανομικός Υπεύθυνος: Δημήτρης Λαμπάκης 
Legally responsible: Dimitris Lampakis

Vegan Vegetarean



€MEZE

Σπιτικό Τζατζίκι | Homemade Tzatziki 
Τοπικό γιαούρτι, σκόρδο, άνηθο, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο
Local yoghurt, garlic, dill, extra virgin olive oil

Ταραμοσαλάτα | Taramosalata                                                                     
Αυγά μπακαλιάρου, λεμόνι, ελαιόλαδο, κρεμμύδι
Cod fish roe, lemon, olive oil, onion

Μελιτζανοσαλάτα | Melitzanosalata                            
Καπνιστή μελιτζάνα, μέλι, μαϊντανός
Smoked eggplant salad, honey, parsley 

Πίτα | Pita bread
Με ελαιόλαδο και βότανα
With olive oil and herbs

Ντολμαδάκια | Dolmadakia
Aμπελόφυλλα και κολοκυθοανθοί, ρύζι 
Rice stuffed vine leaves and zucchini flowers 

Καλαμαράκια | Kalamarakia 
Τηγανητά με ταραμοσαλάτα
Fried squid with taramosalata 
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Χωριάτικη σαλάτα | Greek salad                                                                    
με ντομάτα,  αγγούρι ,  κρεμμύδι ,  ελιές ,  πιπεριά,  φέτα
with tomato, cucumber, onion, olives, bell pepper, Feta cheese

Kοτόπουλο | Chicken                                   
πρασινάδα, αυγό, μπεϊκον, dressing από λεμόνι & μουστάρδα
greens, egg, bacon, lemon & mustard dressing 

Πράσινη | Green
με αβοκάντο και dressing από λεμόνι & μουστάρδα
with avocado and citrus and mustard dressing 

Κρητικά σκιουφιχτά | Cretan 'skioufichta'                                                                     
λιαστή ντομάτα, ελιές, φέτα, σκόρδο 
sun dried tomato, olives, feta cheese, garlic 

Mακαρόνια | Spaghetti                                    
με μοσχαρίσιο κιμά ή με σάλτσα ντομάτας
with beef mince meat or tomato sauce 
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ΣΑΛΑΤΕΣ | SALADS 

ΖΥΜΑΡΙΚΑ | PASTA

Γαρίδες Σχάρας | Grilled Prawns 
με άγριο ρύζι και λαχανικά σωτέ
with wild rice and sautéed vegetables 

Τηγανητός Μπακαλιάρος| Fried Cod Fish 
με πουρέ πατάτας σκόρδο, λαχανικά
with potato - garlic mash and vegetables

Φρέσκος Αστακός | Fresh Lobster 
ψητός ή και με ζυμαρικά
available upon request - grilled or with pasta 

Η ψαριά της ημέρας  | Catch of the day 
φρέσκο ψάρι σερβίρεται με σωτέ λαχανικά 
fresh fish served with sautéed vegetables
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€ΘΑΛΑΣΣΑ | SEA

Μαργαρίτα | Margherita                                                                                       
τυρί, φρέσκια ντομάτα, βασιλικός
cheese, fresh tomato, basil

Πεπερόνε| Peperone
τυρί, ντομάτα, πεπερόνε, κρεμμύδι
cheese, tomato, peperone, onion

Ελληνική| Greek style
τυρί, ντομάτα, φέτα, κρεμμύδι, ελιές, πιπεριά
feta cheese, tomato, onion, olives, peppers

Moσχαρίσιο Burger| Beef burger
τυρί, μαγιονέζα, μαρούλι, ντομάτα, πατάτες 
cheese, mayo, lettuce, tomato, potato wedges
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€ΠΙΤΣΑ & BURGER | PIZZA & BURGERΠΙΤΣΑ & BURGER | PIZZA & BURGER

€ΓΗ | LAND

Χοιρινό σουβλάκι | Souvlaki Pork 
τζατζίκι, ντομάτα, κρεμμύδι, πιπεριά, πίτα
tzatziki, tomato, onion, pepper, pita

Γύρος Χοιρινός | Gyros Pork 
τζατζίκι, ντομάτα, κρεμμύδι, πιπεριά, πίτα
tzatziki, tomato, onion, pepper, pita

Αρνίσια παϊδάκια | Lamb chops  
Πατάτες baby και σάλτσα μέντας
Mint sauce and baby potatoes

Ψητό Κοτόπουλο | Grilled chicken
σωτέ λαχανικά και πατάτες baby
sautéed vegetables and baby potatoes

Γεμιστά | Yemista 
ντομάτες και πιπεριές γεμιστές με ρύζι και βότανα
tomatoes & peppers stuffed with rice & herbs
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