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finger food
Ποικιλία από φρεσκοψημένο ψωμί, κριτσίνια & Κρητικά
παξιμαδάκια από τους φούρνους του Lubo.

€2.50

TΟΡΤΙΓΙΑ ΜΕ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ

€9.80

Tορτίγια με φιλέτο κοτόπουλο, χαλούμι, ντοματίνια, φρέσκα λαχανικά
& sauce λεμονιού.

ΤΟΡΤΙΓΙΑ ΜΕ PULL PORKS

€11.80

Tορτίγια με με λαχταριστό «μαδιστό» χοιρινό από spare ribs, με φρέσκα
λαχανικά και sauce BBQ.

BURGER BITTES

€9.80

Ζουμερά μοσχαρίσια μπιφτεκάκια με χαλούμι σχάρας.

SPICY ΚΟΤΟΦΤΕΡΟΥΓΕΣ

€9.40

Λαχταριστές πικάντικες κοτοφτερούγιες συνοδευόμενες από BBQ sauce.

STICKS ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ PANKO

€9.80

Παναρισμένο με νιφάδες πάνκο. Συνοδεύεται με sauce Ταρτάρ.

BAO BUN PULL PORKS

€11.80

Δύο αφράτα ψωμάκια bao bun με λαχταριστό «μαδιστό» χοιρινό,
texas sauce και κρεμμύδι.

BAO BUN ΓΑΡΙΔΑ

€11.80

Δύο αφράτα ψωμάκια bao bun με γαρίδες και αρωματισμένο
βούτυρο με limes.
* Όλα τα finger foods σερβίρονται και με πατάτες τηγανιτές
με επιπλέον χρέωση 2,50 €
*Extra sauce: Κέτσαπ, Μουστάρδα, Ταρτάρ, Λεμονιού, BBQ, Γιαουρτοφιλαδέλφια,
Sweet chili, Horseradish, Ceasars, Γλυκόξινη με χρέωση 0.60€/ dip

ΨΗΤΟ ΜΠΡΙ
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9.80 €

Μυρωδάτο μαλακό τυρί μπρι, ψημένο στο φούρνο.
Συνοδεύεται με χειροποίητη μαρμελάδα πορτοκάλι

ΤΡΙΛΟΓΙΑ ΓΕΥΣΕΩΝ

6.40 €

Με λευκό ταραμά, τοματίνια, πράσινες ελιές & τραγανές πιτούλες.

ROLLS ΠΑΣΤΟΥΡΜΑ

9.80 €

Ρολάκια παστουρμά με μοτσαρέλα. Συνοδεύεται με dip Mayo BBQ
sauce.

ΓΑΡΙΔΕΣ ΣΧΑΡΑΣ

v
v

14.80 €

Γαρίδες σχάρας με σάλτσα λαδολέμονο.

ΣΠΙΤΙΚΑ SPRING ROLLS

8.50 €

Τραγανά φύλλα ρυζιού γεμισμένα με λαχανικά, έτοιμα για βουτιές
σε dip γλυκόξινης σάλτσας.

ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΣΧΑΡΑΣ

7.20 €

Μελιτζάνα, κολοκύθι, πιπεριά Φλωρίνης, πιπεριά πράσινη κέρατο,
μανιτάρια μπουμπούρια & πατάτα οφτή.

CARPACCIO

11.80 €

Μαριναρισμένο μοσχαρίσιο φιλέτο συνοδευόμενο από φύλλα baby
ρόκας & ελαφρά πικάντικη παρμεζάνα.

CEVICHE ΓΑΡΙΔΑΣ

11.80 €

Σεβίτσε γαρίδας με λευκό ταραμά.

ΓΑΡΙΔΑ ΠΑΝΚΟ

14.80 €

Γαρίδες παναρισμένες με πάνκο, συνοδευόμενες με sweet chilly
sauce.
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ΣΑΛΑΤΑ ΦΡΑΟΥΛΑ ή ΡΟΔΙ
€9.80
Πράσινη σαλάτα με σπανάκι, baby ρόκα, μυζήθρα, φράουλα
(ή ρόδι), καρύδια, κρουτόν & sauce με μέλι & κρέμα βαλσάμικου.
* χωρίς τυρί η σαλάτα είναι κατάλληλη για Vegetarians & έχει χρέωση 1,00 λιγότερο.
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CAESAR’S
€10.80
Η πασίγνωστη σαλάτα του Καίσαρα, με κομματάκια από
φιλέτο κοτόπουλο σωταρισμένα εκείνη τη στιγμή, λόλα, αντίδι,
baby ρόκα, σπανάκι, κρουτόν, μπέικον, παρμεζάνα & dressing
Caesar’s.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
Η παραδοσιακή ελληνική σαλάτα με φέτα, κριθαρένια
παξιμαδάκια, σπανακορόκα.

€9.20

* χωρίς τυρί η σαλάτα είναι κατάλληλη για Vegetarians & έχει χρέωση 1,00 λιγότερο.

ΣΑΛΑΤΑ CAPRESE
€10.80
Μοτσαρέλα, φρέσκα ντοματίνια, baby ρόκα & πέστο βασιλικού.
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ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΝΤΑΚΟΣ
Με τοματίνια, κρητικά παξιμαδάκια & γαλομυζήθρα.

€9.80

ΣΑΛΑΤΑ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΓΡΑΒΙΕΡΑΣ
€9.80
Δροσερά φύλλα σαλάτας, μαρούλι, baby ρόκα, σπανάκι,
ραντίτσιο, αντίδια, λόλες, ντοματίνια & βινεγκρέτ
λαδοβαλσάμικο, με άνιθο & φρεσκοτριμμένη γραβιέρα.
* χωρίς τυρί η σαλάτα είναι κατάλληλη για Vegetarians & έχει χρέωση 1,00 λιγότερο.
*επιλογή για extra κοτόπουλο στις σαλάτες με 2,00€

v
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E N E R G Y SA LAD S
HEALTHY BOWL
€9.40
Baby ρόκα, γλυκιά κολοκύθα, ρεβίθια, πατζάρι, ραπάνια,
κρεμμυδάκι φρέσκο και sauce ταχίνι.
SUPERFOOD
13.80
Σπανάκι, baby ρόκα, κινόα, goldenberry, gojiberry, μύρτιλα,
καβουρδισμένα αμύγδαλα & dressing passion fruit.

ΛΙΓΚΟΥΙΝΙ ΜΕ ΓΑΡΙΔΕΣ
€13.80
Λιγκουίνι με γαρίδες, sticks κολοκυθιού, ντοματίνια & φρέσκο
πέστο βασιλικού.
ΛΙΓΚΟΥΙΝΙ ΜΕ ΚΑΠΝΙΣΤΟ ΣΟΛΟΜΟ
€13.40
Λιγκουίνι με σολομό, sticks κολοκυθιού, ντοματίνια, φρέσκο
κρεμμυδάκι & άνιθο.
ΠΕΝΕΣ SMOKED PORK
€10.80
Πένες με καπνιστή μπριζόλα, μπουκιές κοτόπουλο, μανιτάρια,
κόκκινη πιπεριά, ολόφρεσκος μαϊντανός με γευστική σάλτσα
demi-glace. Σερβίρονται με φλοίδες παρμεζάνας.
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ΚΑΡΜΠΟΝΑΡΑ
€9.80
Η δική μας εκδοχή της πολυαγαπημένης καρμπονάρα.
Λιγκουίνι με μπέικον, φρέσκο μανιτάρι, πουρέ σκόρδου
& κρέμα γάλακτος. Σερβίρονται με φλοίδες παρμεζάνας.
SPAGHETTI ΟΛΙΚΗ ΑΛΕΣΗΣ
ΜΕ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΚΑΙ ΦΕΤΑ
€9.80
με δυόσμο, βασιλικό, κολοκύθι, κρεμμύδι, φέτα, κουκουνάρι
& σπόρους κολοκύθας.
* χωρίς τυρί η μακαρονάδα είναι κατάλληλη για Vegetarians.

v

SPAGHETTI ΟΛΙΚΗ ΑΛΕΣΗΣ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ
€8.80
με πιπεριά φλωρίνης, καρότο, κολοκύθια, κρεμμυδάκι φρέσκο,
κρεμμύδι ξερό, μανιτάρια & ελαιόλαδο.
*extra τυρί τριμμένο 1.20 € / dip
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ΡΙΖΟΤΟ AL FUNGHI ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ

€12.80

Ποικιλία διαλεγμένων μανιταριών του δάσους με ρύζι αρμπόριο,
εσάνς τρούφας & παρμεζάνα.

ΚΡΙΘΑΡΟΤΟ ΜΕ ΓΑΡΙΔΕΣ

€14.80

Κολοκύθι, τοματίνια & μπίσκ γαρίδας, αρωματισμένα με lime
& ούζο.

ΚΡΙΘΑΡΟΤΟ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

€10.80

Με πέστο ρόκας, αβοκάντο & τριμμένο μανούρι.
*extra τυρί τριμμένο 1.20€ / dip

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

€11.40

Μίξη τυριών, φέτα, κρεμμύδι, πιπεριές, μανιτάρι, ντοματίνια κονφί,
ελιές & λεπτά κομμάτια από χωριάτικα λουκάνικα.

ΙΤΑΛΙΚΗ

€11.80

Μίξη τυριών, φρεσκοκομμένο prosciutto & δροσερά φύλλα
baby ρόκας.

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

€9.80

Μίξη τυριών & λεπτοκομμένα ντοματίνια κονφί.

SPECIAL

€12.40

Μίξη τυριών, ζαμπόν, μπέικον, πιπεριές, μανιτάρι, λουκάνικο
& ντοματίνια κονφί.

ΟΛΙΚΗΣ
Προζυμένιο ζυμάρι ολικής με μοτσαρέλα, μανιτάρια
και ντοματίνια κονφί.

€10.40

CENTRAL ΟΜΕΛΕΤΑ

€8.50

Ζαμπόν, τύρί, μανιτάρια, μπέικον & πιπεριές.

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΟΜΕΛΕΤΑ

€8.50

Ντομάτα, κολοκύθι, φέτα & πατάτες

ΚΑΡΥΚΕΥΜΕΝΕΣ ΠΑΤΑΤΕΣ

€4.40

Τραγανές συνοδευόμενες με διάφορα μπαχαρικά.
Σερβίρονται με BBQ sauce.

ΛΕΠΤΕΣ ΠΑΤΑΤΕΣ

€3.80

Χρυσαφένιες & τραγανές, συνοδεύονται με dip κέτσαπ.
*οι πατάτες σερβίρονται και με τυρί με extra χέωση 1.20€

ΜΑΝΙΤΑΡΟΣΟΥΠΑ

€7.20

Εκλεκτή βελουτέ σούπα με ποικιλία μανιταριών.

LIVE WITH

ΜΠΙΦΤΕΚΙΑ ΣΠΙΤΙΚΑ
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€10.80

Ό,τι πιο σπιτικό με μπιφτέκια από φρεσκοζυμωμένο μοσχαρίσιο κιμά
& λαχταριστές, τραγανές τηγανιτές πατάτες.

ΜΠΙΦΤΕΚΙΑ ΚΙΝΟΑ

€11.80

Xορτοφαγικά μπιφτέκια από κινόα & λαχανικά, σερβιριζόμενα
με ρύζι μπασμάτι.

ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

€17.80

Ζουμερή μοσχαρίσια μπριζόλα γάλακτος ψημένη στη σχάρα.
Σερβίρεται με σπιτικό πουρέ σελινόριζας.

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ CENTRAL

€14.80

Ψιλοκομμένο φιλέτο κοτόπουλο με κολοκυθάκια, μανιτάρια, καρότα
σε απαλή σάλτσα μουστάρδας. Σερβίρεται με ρύζι basmati αρωματισμένο με σαφράν.

RIBEYE

€36.80

Μοσχαρίσιο ribeye black angus (περίπου 330γρ) με ωρίμανση
15 ημερών, στο grill συνοδευόμενο από λαχανικά σχάρας.

ΨΑΡΟΝΕΦΡΙ ΣΧΑΡΑΣ

€12.80

Zουμερό χοιρινό φιλέτο ψημένο στη σχάρα, συνοδευόμενο
από πατάτες τηγανητές.

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΦΙΛΕΤΟ

€10.40

Zουμερό φιλέτο κοτόπουλο ψημένο στη σχάρα, σερβιρισμένο
με ρύζι basmati & σπανακορόκα.

ΜΠΙΦΤΕΚΙΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ

€10.80

Η γνωστή σπιτική μας συνταγή ζυμωμένη με φρεσκοκομμένο κιμά
από φιλέτο κοτόπουλο.
Σερβίρονται με ρύζι basmati αρωματισμένο με σαφράν
& σπανακορόκα.

ΠΑΝΣΕΤΑ ΣΧΑΡΑΣ

€9.40

Φρεσκοκομμένη ζουμερή πανσέτα, σερβίρεται με πατάτες τηγανιτές,
σπανακορόκα & sauce λεμονιού.

SPARE RIBS

€18.80

Χοιρινά παϊδάκια καραμελωμένα με BBQ sauce. Συνοδεύεται με
τηγανιτές πατάτες & dip coleslaw.

MIX ΚΡΕΑΤΙΚΩΝ [2-3 ατόμων]

€27.80

Μία σύνθεση από 2 φιλέτα κοτόπουλο, 2 φιλέτα ψαρονέφρι,
2 χοιρινές πανσέτες & 2 μοσχαρίσια μπιφτέκια.
Σερβίρεται με τηγανιτές πατάτες & κυπριακές πίτες σε dip
από κρέμα τυριών.

ΚΡΗΤΙΚΑ ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ

€11.80

Απολαυστικά παραδοσιακά και χειροποίητα λουκάνικα με τηγανιτές
πατάτες & BBQ sauce, πάνω σε αφράτη κυπριακή πίτα.

ΣΟΛΟΜΟΣ ΣΩΤΕ

€21.40

Σωταρισμένο φιλέτο φρέσκου σολομού με πράσινη σαλάτα,
ντοματίνια & sauce λεμονιού.
Οι extra sauce έχουν χρέωση 0,60€/ dip,
το extra τυρί έχει χρέωση 1,20€/dip
και λαχανικά σχάρας γαρνιτούρα με χρέωση 2,50€
* Παρακαλούμε ενημερώστε το προσωπικό μας για τυχόν αλλεργίες
ή δυσανεξίες που μπορεί να έχετε.
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Burgers
CHEESE BURGER
€10.40
Το κλασσικό burger από φρεσκοζυμωμένο μοσχαρίσιο κιμά,
με τυρί, μπέικον, γαλλικό μαρούλι, καραμελωμένο κρεμμύδι,
ντομάτες & πίκλες.
BURGER ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ PEANUT BUTTER
€10.40
Burger με μπιφτέκι κοτόπουλου, απαλή κρέμα φυστικοβούτυρου, γαλλικό μαρούλι, ντομάτα, μπέικον, τυρί κρέμα και καραμελωμένα κρεμμύδια.
MEXICAN BURGER
€10.80
Μοσχαρίσιο μπιφτέκι, αβοκάντο, γαλλικό μαρούλι, καλαμπόκι
και μαγιονέζα.
CEASAR’S BURGER
€10.80
Η αγαπημένη απόλαυση της Ceasar στην Burger εκδοχή της.
Λαχταριστό κοτομπιφτέκι παναρισμένο με πάνκο, μπέικον,
φλοίδες παρμεζάνας και Ceasar’s sauce.
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ΤΕXAS BURGER
€10.80
μοσχαρίσιο μπιφτέκι, τυρί ένταμ, μπέικον, γαλλικό μαρούλι,
μαγιονέζα & λαχταριστή Texas BBQ sauce (ελαφρώς πικάντικη).
QUINOA BURGER
€10.80
Χορτοφαγικό μπιφτέκι από κινόα & λαχανικά σε ψωμί μπριός
με τομάτα, γαλλικό μαρούλι, κρέμα αβοκάντο & κέτσαπ.
*επιλογή 1 επιπλέον μπιφτεκιού με extra χρέωση 4,00€

MI N I BUR G E R S
Mini BURGER CLASSICO
€6.80
Μοσχαρίσιο burger με τυρί cheddar, γαλλικό μαρούλι,
ντομάτες & μαγιονέζα.
Mini BURGER ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ
€6.80		
Tο κλασσικό cheese burger με κιμά από φιλέτο κοτόπουλο
& μπέικον.
*Extra sauce: Κέτσαπ, Μουστάρδα, Ταρτάρ, Λεμονιού, BBQ, Γιαουρτοφιλαδέλφια,
Sweet chili, Horseradish, Ceasars, Γλυκόξινη με χρέωση 0.60€/ dip
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ΠΑ ΓΩΤ Ο
SORBET PASSION FRUITS
SORBET LEMON
ΒΑΝΙΛΙΑ ΤΑΪΤΗΣ
ΣΟΚΟΛΑΤΑ

€2.50
€2.50
€2.50
€2.50

ΑΛΜΥΡΗ ΚΑΡΑΜΕΛΑ
ΦΡΑΟΥΛΑ
ΣΤΡΑΤΣΙΑΤΕΛΑ
ΚΑΪΜΑΚΙ

€2.50
€2.50
€2.50
€2.50

*η τιμή αφορά μία μπάλα.

ΤΑΡΤΕΣ & ΓΛΥ ΚΑ
MACARON σε γεύσεις Σοκολάτα, Passion, Φουντούκι, Εσπεριδοειδή | τεμάχιο

€1.30

TRUFFLES
πλατό με οχτώ λευκά τρουφάκια με γεύση από ουίσκι και ανθό αλατιού.

€4.80

ΣΟΚΟΛΑΤΙΝΑ
Σοκολάτα guanaja, brownies και σαμπαγιόν σοκολάτα.

€5.80

ΣΟΚΟΛΑΤΙΝΑ MEZZO
με κρέμα βανίλια - σοκολάτα, καραμέλα & φουντούκι.

€5.80

CHARLOTTE
Μους σοκολάτα με φρέσκιες φράουλες και αφράτα savoyard.

€5.80

LEMON ART
Tάρτα με τραγανό μπισκότο, δροσερή κρέμα λεμόνι και αφρό lime.

€5.00

CHEESECAKE
με compote φράουλας, mousse φιλαδέλφια & τραγανό στρέτσελ.

€7.00

PROFITEROLE
με κρέμα βανίλιας, αλμυρή καραμέλα, φεγεντίν & σάλτσα σοκολάτας.

€8.00

ΤΟΥΡΤΕΣ |

Ρωτήστε για τις διαθέσιμες τούρτες ημέρας.

ICE VOLCANO
Παγωμένο "ηφαίστιο" σοκολάτας με παγωτό βανίλια, καρπό κακάο, τριμμένη βάφλα
και αλμυρή καραμέλα

€19.00

ΤΟΥΡΤΑ ΣΟΚΟΛΑΤΙΝΑ (ΓΙΑ 8 ΑΤΟΜΑ)
€22.00
Πεντανόστιμη τούρτα σοκολατίνα με σοκολάτα guanaja, brownies και σαμπαγιόν σοκολάτα.
ΤΟΥΡΤΑ MEZZO (ΓΙΑ 8 ΑΤΟΜΑ)
Λαχταριστή τούρτα με κρέμα βανίλια και σοκολάτα, καραμέλα & φουντούκι.

€22.00

ΤΟΥΡΤΑ CHARLOTTE (ΓΙΑ 8 ΑΤΟΜΑ)
Τούρτα με μους σοκολάτα με φρέσκιες φράουλες και αφράτα savoyard.

€22.00

*Όλες οι τούρτες είναι διαθέσιμες κατόπιν παραγγελίας.
*Οποιαδήποτε άλλη επιλογή για τις προσωπικές σας στιγμές, μπορείτε να την συζητήσετε με την ομάδα του Lubō.
Chef: Δασκαλάκης Βαγγέλης | Pastry Chef: Ρήγας Θέμος & Team Lubō.
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Παρακαλούμε ενημερώστε το προσωπικό μας για τυχόν αλλεργίες ή δυσανεξίες που μπορεί να έχετε.
Ο καταναλωτής δεν έχει την υποχρέωση να πληρώσει εάν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό στοιχείο (απόδειξη - τιμολόγιο).
Στις σαλάτες χρησιμοποιούμε έξτρα παρθένο ελαιόλαδο.
Η φέτα, η γραβιέρα και το χαλούμι είναι Π.Ο.Π. (προστατευόμενη ονομασία προέλευσης).
Στο τηγάνισμα χρησιμοποιούμε ηλιέλαιο. Τα θαλασσινά μας είναι κατεψυγμένα.
Αγορανομικός υπεύθυνος: Παγκαλάκης Γεώργιος | Συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 13% ή 24%.
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