food

LIVE WITH

עברית

ENGL I S H

ארוחת בוקר

BREAKFAST
1. SWEET
BREAKFAST

 אירו12.50
€12.50

Three freshly toasted bread slices,
butter croissant, fresh butter, seasonal
marmalades, soft cookies, fresh orange
juice and your choice of coffee
(filter coffee, Nescafé, cappuccino).

2. CENTRAL
BREAKFAST

€14.50

The strongest breakfast to start your
day! Two over-easy eggs, bacon, sausage, freshly toasted bread slices and
fluffy pancakes with fresh butter, Nutella
and seasonal marmalades. Served with
fresh orange and your choice of coffee
(filter coffee, Nescafé, cappuccino).”

3. STRAINED YOGURT WITH
€7.50
HONEY & WALNUTS
4. FRUIT SALAD

, קרואסון חמאה,שלוש פרוסות לחם קלויות טריות
 מיץ, עוגיות רכות, ריבות פרי עונתיות,חמאה טריה
,תפוזים טרי וקפה לבחירתכם (קפה פילטר
.) קפוצ'ינו,נסקפה

 אירו14.50

Breakfast

 ארוחת בוקר מרכזית.2

הארוחה החזקה ביותר עימה תוכלו לפתוח את
, נקניקיה, בייקון,היום שלכם! שתי ביצי עין הפוכות
פרוסות לחם קלויות טריות ופנקייקים תפוחים עם
. ממרח נוטלה וריבות פרי עונתיות,חמאה טריה
מוגשת עם מיץ תפוזים טרי וקפה לבחירתכם (קפה
.) קפוצ'ינו, נסקפה,פילטר

 אירו7.50

 לבנה עם דבש ואגוזי מלך.3

 אירו6.00

 סלט פירות.4

.(עם פירות עונתיים טריים )מיועדת לשני אנשים

€6.00

with seasonal fruits (serves 2).

5. FRUIT SALAD

 אירו9.50

 סלט פירות.5

.עם פירות עונתיים טריים

€9.50

with fresh seasonal fruits.

 אירו9.80 ( ביצים בנוסח פירנצה )פלורנטין.6

6. EGGS FLORENTINE €9.80
2 poached eggs with sautéed spinach
on homemade muffins.

7. CROQUE MADAME

€8.80

French baked sandwich with buttered
toast, smoked ham, mornay sauce
& 1 fried egg.

8. EGGS BENEDICT

 ארוחת בוקר מתוקה.1

€11.80

2 poached eggs, smoked ham,
homemade hollandaise sauce
on 2 homemade muffins.

9. GRANOLA YOGHURT
€7.80
BOWL
Granola with oats, honey & raisins
on strained yogurt with banana
& pomegranate.

שתי ביצים עלומות עם תרד מוקפץ על מאפינס
.תוצרת בית

 אירו8.80

LI VE W I T H

 קרוק מאדאם.7

,כריך צרפתי אפוי עם לחם קלוי מרוח בחמאה
. רוטב מורניי וביצת עין אחת,שינקן מעושן

 אירו11.80

 ביצים בנוסח בנדיקט.8

 רוטב הולנדז, שינקן מעושן,שתי ביצים עלומות
.תוצרת בית על שני מאפינס תוצרת בית

 אירו7.80

 קערת יוגורט גרנולה.9

 דבש וצימוקים על לבנה,גרנולה עם שיבולת שועל
.עם בננה ורימון

find us
Central_Park-Heraklion_Crete

ENG L I S H

עברית

PANCAKES

פנקייקים

10. NUTELLA

€7.50
The classic fluffy pancakes with nutella
& fresh banana.

 אירו7.50

11. STRAWBERRY

€7.50
Delicious pancakes with strawberry
marmalade, cream cheese & fresh
strawberry.

 אירו7.50

12. WALNUTS
& HONEY

 אירו7.50

€7.50
Soft pancakes with walnuts, honey
& cinnamo.

 תות שדה.11

 גבינת,פנקייקים טעימים עם ריבת תות שדה
.שמנת ותות שדה טרי

 אגוזי מלך ודבש.12

. דבש וקינמון,פנקייקים רכים עם אגוזי מלך

 אירו9.80

 ריחניים וערבים לחיך.13

 צלי,פנקייקים תפוחים ורכים עם רוטב אבוקדו
. בייקון וגבינת פרמזן, גבינת צ'דר,שינקן

WAFFLES

(וואפלים )אפיפיות

14. ΒUENO WAFFLE

€4.50

 אירו4.50

with amazing Bueno praline

15.PRALINE WAFFLE
WITH COOKIES

€5.00
with hazelnut praline and crushed
cookie.

16. OREO

€5.70
with hazelnut praline and crushed
oreo cookie pieces.

V

 נוטלה.10

.הפנקייק התפוח הקלאסי עם נוטלה ובננה טריה

13. SAVOURY

€9.80
Fluffy & soft pancakes with avocado
sauce, roast ham, cheddar cheese,
bacon & parmesan cheese.

17. FRUIT WAFFLE

 וואפל בואנו.14

.עם פרלין בואנו מדהים

 אירו5.00

 וואפל פראלין עם עוגיות.15

 אירו5.70

 אוראו.16

.עם פרלין אגוזי לוז ועוגיות גרוסות

 אירו צ7.00

 וואפל פירות.17

.וואפל עם פירות טריים ודבש

 אירו7.00

 ג'לטו.18

18. GELATO

 אירו4.50

 הוואפל שלי.19

19. MY WAFFLE

€4.50
with hazelnut praline and extra
toppings of your choice:
extra topping (+ 0.60 €): crushed cookie
extra topping (+ 1.20 €): crushed Oreos,
fruits, Bueno praline, honey
extra topping (+ 2.50 €): vanilla ice cream
scoop, chocolate ice cream scoop, salted
caramel ice cream scoop, strawberry ice
cream scoop

LI VE WI T H

עם פרלין אגוזי לוז וחתיכות עוגיות אוראו

€7.00
waffle with fresh fruits & honey.
€7.00
with hazelnut praline and one scoop
of ice cream of your choice.

Breakfast

.עם פרלין אגוזי לוז וכדור גלידה אחד לבחירתכם

:עם פרלין אגוזי לוז ותוספות נוספות לבחירתכם
, עוגיות גרוסות:( אירו0.60 +) תוספת נוספת
 עוגיות אוראו:( אירו1.20 +) תוספת נוספת
, דבש, פרלין בואנו, פירות,גרוסות
, כדור גלידת וניל:( אירו2.50 +) תוספת נוספת
, כדור גלידת קרמל מלוח,כדור גלידת שוקולד
.כדור גלידת תות שדה
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V Vegetarian
T Traditional

עברית

ENGL I S H

()עם שלוש פרוסות לחם קלוי
'קלאב סנדוויץ

CLUB
SANDWICHES
1. CENTRAL CLUB

€8.00
The ‘traditional’ club sandwich rich
and tasty with crispy French fries.

2. CHICKEN CLUB

€9.20
Club sandwich with chicken fillet.

3. TURKEY CLUB

€8.00

The lightest version of club
sandwich made with turkey
*Extra sauce: ketchup, mustard,
tartar, lemon, BBQ, yogurt with
philadelphia cheese, sweet chili,
horseradish, Ceasar, sweet and sour
for an additional charge 0.60€

 אירו8.00

 אירו9.20

 קלאב עוף.2

.קלאב סנדוויץ' עם פילה עוף

 אירו8.00

 קלאב הודו.3

הגרסה דלת הקלוריות והקלילה ביותר של קלאב
.סנדוויץ' העשויה עם הודו
, ברביקיו, לימון, טרטר, חרדל, קטשופ:*תוספת רוטב
, קיסר, חזרת, צ'ילי מתוק,יוגורט עם גבינת פילדלפיה
. אירו0.60 חמוץ מתוק בתוספת של

PREMIUM
SNACKS
1. ITALIAN PANINI

 קלאב מרכזי.1

קלאב סנדוויץ' "מסורתי" עשיר וטעים עם צ'יפס
.פריך

נשנושים יוקרתיים
€7.50

 אירו7.50

 פניני איטלקי.1

Soft panini bread, prosciutto ham,
mozzarella cheese, tomato and
horseradish sauce.

, גבינת מוצרלה, שינקן פרושוטו,לחם פניני רך
.עגבניה ורוטב חזרת

2. SALMON PANINI

 אירו8.50

€8.50

 פניני סלמון.2

Soft panini bread, smoked salmon,
cheese Philadelphia cream cheese,
rocket, tomato and lemon sauce.

 גבינת שמנת, סלמון מעושן,לחם פניני רך
. עגבניה ורוטב לימון, רוקט,פילדלפיה

3. TURKEY PANINI

€6.00

 אירו6.00

Soft panini bread, freshly sliced turkey,
parmesan cheese, tomato, lettuce
& lemon sauce.

, גבינת פרמזן, הודו שזה עתה נפרס,לחם פניני רך
. חסה ורוטב לימון,עגבניה

4. TOAST

€3.50

 אירו3.50

Square toast bread slices with ham
and cheese.

 פניני הודו.3

 לחם קלוי.4

Snacks
LI VE W I T H

עברית

ENG L I S H
FINGERFOOD
T

פוד )מנות קטנות לאכילה עם
האצבעות( פינגר

1. BURGER BITES

€9.80
Mini juicy beef burgers with grilled
halloumi cheese.

2. TORTILLA WITH
CHICKEN

€9.80
Tortilla with chicken fillet, halloumi
cheese, cherry tomatoes, fresh
vegetables and lemon sauce.

3. CHICKEN STICKS WITH
€9.80
PANKO
Chicken sticks breaded with panko
flakes. Served with sauce Tartar.

4. PULLED PORK
TORTILLA

€11.80
Tortillla with delicious shredded pork
spare ribs, fresh vegetable and BBQ
sauce.

5. GRILLED SKEWERS €18.40
Juicy meat skewers made from
chicken, pork belly, lamb and chicken
wings, and mushroom skewer with
halloumi cheese. Served with BBQ
sauce.

6. SPICY CHICKEN
WINGS

€9.40

Delicious spicy chicken wings
accompanied by BBQ sauce.

7. BAO BUN WITH PULLED
€11.80
PORK

Two fluffy bao buns with delicious
shredded pork, Texas sauce and onion.

8. BAO BUN WITH
SHRIMPS

€11.80
Two fluffy bao buns with shrimps
and butter flavoured with limes.
*served with French fries
at an extra charge of 2.50€.
*Extra sauce: ketchup, mustard, tartar,
lemon, BBQ, yogurt with philadelphia
cheese, sweet chili, horseradish,
Ceasar, sweet and sour for an
additional charge 0.60€

 אירו מ9.80

 נגיסות בורגר.1

המבורגרים עסיסיים מבשר בקר עם גבינת-מיני
.חלומי צלויה

 אירו9.80

 טורטיה עם עוף.2

 עגבניות, גבינת חלומי,טורטיה עם פילה עוף
. ירקות טריים ורוטב לימון,שרי

 אירו9.80

Finger
food

 מקלות עוף עם פנקו.3

 מוגשים עם.מקלות עוף מצופים בשבבי פנקו
.רוטב טרטר

(" טורטיה עם בשר חזיר מפורק )"חזיר קרוע.4
 אירו11.80
,טורטיה עם בשר צלעות חזיר מפורק וטעים
.ירקות טריים ורוטב ברביקיו
 אירו18.40
 שיפודים צלויים על הגריל.5
, בטן חזיר,שיפודי בשר עסיסיים עשויים מעוף
 ושיפוד פטריות עם גבינת,טלה וכנפי עוף
. מוגשים עם רוטב ברביקיו.חלומי
 אירו9.40
 כנפי עוף פיקנטיות.6
כנפי עוף פיקנטיות טעימות מלוות ברוטב
.ברביקיו

LI VE W I T H

 לחמניות באו באן עם חזיר מפורק )"חזיר.7
("קרוע
 אירו11.80
שתי לחמניות באו באן תפוחות עם בשר חזיר
. רוטב טקסס ובצל,מפורק וטעים
 אירו11.80  לחמניות באו באן עם חסילונים.8
שתי לחמניות באו באן תפוחות עם חסילונים
.וחמאה מתובלים בליים
. אירו2.50 *מוגשים עם צ'יפס בתוספת של
, לימון, טרטר, חרדל, קטשופ:*תוספת רוטב
, צ'ילי מתוק, יוגורט עם גבינת פילדלפיה,ברביקיו
. אירו0.60  חמוץ מתוק בתוספת של, קיסר,חזרת

Central.park.cafe.restaurant
central_park_heraklion

www.central-park.gr

 מסורתי- צ – צמחוני | מ
V Vegetarian
T Traditional

ENGL I S H

עברית

APPETIZERS

מתאבנים

1. Freshly baked bread rolls from

 לחמניות שנאפו זה עתה בתנורים של לובו.1

the ovens of Lubō 0.70€ /unit

V

2. HOMEMADE
SPRING ROLLS

€8.50
Crispy rice pastry filled with
vegetables and ready to be dipped
in a sweet and sour dipping sauce.

 אירו ליחידה0.70

 אירו צ8.50

.במטבל חמוץ מתוק

€11.80
Marinated beef fillet served with
rocket leaves, mildly spiced
Parmesan cheese.

4. TZATZIKI

V

5. TRILOGY
OF FLAVOURS

€5.50

€6.40
T Crispy mini pita bread with white
taramas (fish roe dip), olives and
traditional cherry tomatoes.

6. BAKED BRIE

€9.80
Soft aromatic brie cheese baked
in the oven. Accompanied by
orange marmalade.

7. CEVICHE
SHRIMPS

€11.80
Ceviche shrimps fillet in citrus juice
& olive oil accompanied by white
tarama dip.

8. GRILLED SHRIMPS €14.80
Grilled shrimps with lemon
oil sauce.

9. PANKO SHRIMPS €14.80
Breaded shrimps with panko,
served with sweet chilli sauce.

10. PASTIRMA
ROLLS

€9.80
Pastry rolls with pastirma
(Greek seasoned cured beef)
and mozzarella cheese. Accompanied by BBQ Mayo dipping sauce.
*Extra sauce: ketchup, mustard,
tartar, lemon, BBQ, yogurt with
philadelphia cheese, sweet chili,
horseradish, Ceasar, sweet and sour
for an additional charge 0.60€

V Vegetarian
T Traditional

 ספרינג רול תוצרת בית.2

מאפה אורז פריך ממולא בירקות ומוכן לטבילה

3. CARPACCIO

T

Appetizers

 אירו11.80

 קרפצ'יו.3

 וגבינת,פילה בקר במרינדה מוגש עם עלי רוקט
.פרמזן מתובלת קלות

 אירו מ5.50

 צזיקי.4

 אירו צ6.40

 טרילוגיה של טעמים.5

מ

פיתה פריכה עם טרמה לבנה ) מטבל ביצי-מיני
. זיתים ועגבניות שרי מסורתיות,(דגים

 אירו9.80

 גבינת ברי אפויה.6

 מלווה,גבינת ברי ארומטית רכה אפויה בתנור
.בריבת תפוזים

 אירו11.80

 סביצ'ה חסילונים.7

פילה סביצ'ה חסילונים במיץ הדרים ושמן זית

LI VE W I T H

.מלווה במטבל טרמה )ביצי דגים( לבן

 אירו14.80  חסילונים צלויים על הגריל.8
.חסילונים צלויים על הגריל עם רוטב לימון ושמן

 אירו14.80

 חסילונים בפנקו.9

 מוגשים עם,חסילונים מצופים בשבבי פנקו
.רוטב צ'ילי מתוק

 אירו9.80

 גלילי פסטירמה.10
פסטירמה )בשר בקר יווני

 מלווים במטבל גלילי מאפים עם.וגבינת מוצרלה
( מתובל ומיובש.ברביקיו מיונז
, לימון, טרטר, חרדל, קטשופ:* תוספת רוטב
, צ'ילי מתוק, יוגורט עם גבינת פילדלפיה,ברביקיו
. אירו0.60  חמוץ מתוק בתוספת של, קיסר,חזרת

find us
Central_Park-Heraklion_Crete
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עברית

E NGL I S H

סלטים

SALADS
V

1. STRAWBERRY SALAD €9.80
Green salad with mizithra cheese
(goat sheep cheese), strawberries,
walnuts, croutons and honey and
balsamic vinegar cream dressing.*

 אירו צ9.80

 קרוטונים ודבש, אגוזי מלך, תות שדה,(וכבשים
* .ורוטב שמנת וחומץ בלסמי

€10.80
The famous Caesar salad. Freshly cut
lettuce hearts, rocket, spinach,
croutons, bacon and slices of chicken
fillet, grated parmesan cheese
and Ceasar dressing.

3. GREEK SALAD

€9.20
The traditional Greek salad with
T mini barley rusks, spinach and rocket
leaves and balsamic vinegar.*

V

4. CRETAN GRAVIERA
SALAD

€9.80
T Fresh salad leaves, lettuce, rocket,
spinach, radicchio, endive, loose-leaf
lettuce, cherry tomatoes, oil and
balsamic vinegar vinegraitte and
freshly grated graviera cheese flakes.*
T

5. CRETAN DAKOS

€9.80
With cherry tomatoes, mini Cretan
rusks and galomyzithra cheese
(goatsheep cheese).

6. INSALATA BURRATA €11.80
Burrata cheese, fresh tomato,
rocket pesto.

V

7. SUPERFOOD
SALAD

€13.80
Spinach, baby rocket, quinoa, golden
berry, goji berry, blueberry, roasted
almonds & passion fruit dressing.
V

8. HEALTHY BOWL

€9.40
Baby rocket, pumpkin, chickpeas,
beetroot, radish, fresh onion and
tahini sauce.
*without cheese the salad is suitable
for vegetarians & is charged
€1.00 less.*

 סלט תות שדה.1

סלט ירוק עם גבינת מיזיטרה )גבינת עיזים

2. CAESAR SALAD

V

Salads

 אירו10.80

 סלט קיסר.2

 לבבות חסה שנחתכו זה,סלט קיסר המפורסם
 בייקון ופרוסות, קרוטונים, תרד, רוקט,עתה
. גבינת פרמזן מגוררת ורוטב קיסר,פילה עוף

 אירו צ9.20
מ

 סלט יווני.3

,צנימי שעורה-הסלט היווני המסורתי עם מיני
"* .תרד ועלי רוקט וחומץ בלסמי

 אירו צ9.80  סלט גבינת גרביירה מכרתים.4
מ

 עולש, תרד, רוקט, חסה,עלי סלט טריים

, חסה מסולסלת,) עולש (אנדיב,תרבותי
 ויניגרט שמן וחומץ בלסמי ושבבי,עגבניות שרי
* .גבינת גרביירה מגוררת טריה

 אירו מ9.80

 דאקוס מכרתים.5

LI VE W I T H

צנימים מכרתים וגבינת- מיני,עם עגבניות שרי
.(גלומיזיתרה )גבינת עיזים וכבשים

 אירו11.80

 אינסלטה )סלט( בוראטה.6

. פסטו רוקט, עגבניה טריה,גבינת בוראטה

 אירו צ13.80

על- סלט מזון.7

 פירות יער, קינואה, עלי בייבי רוקט,תרד

 שקדים קלויים, אוכמניות, גוג'י ברי,זהובים
הרולפיספ בטורו.

 אירו צ9.40

 קערת בריאות.8

 בצל, צנון, סלק, חומוס, דלעת,עלי בייבי רוקט
..טרי ורוטב טחינה

Central.park.cafe.restaurant
central_park_heraklion

www.central-park.gr
 הסלט מתאים לצמחוניים ועלותו הינה,* ללא גבינה
. אירו פחות1.00
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ENGL I S H

פסטה וריזוטו

PASTA & RISOTTOS
T 1. SMOKED PORK

PENNE

€10.80
Penne with smoked steak, chicken
bites, mushrooms, red pepper, fresh
parsley with tasty demi-glace sauce.

2. CARBONARA

€9.80
Our recipe for the much loved
carbonara dish. Linguine with traditional siglino (smoked pork), bacon,
fresh mushrooms, garlic puree and
double cream.

V 3. WHOLE GRAIN SPAGHETTI

WITH BASIL & FETA
CHEESE

€9.80

with spearmint, basil, zucchini,
onion, feta cheese, pine nuts
& pumpkin seeds.
* without cheese this pasta dish
is suitable for vegetarians.

€9.60
T 4. BOLOGNESE
Linguine with fresh veal mince, red
sauce and Cretan anthotiro cheese.

5. LINGUINE
WITH SHRIMPS

€13.80
Linguine with shrimps, courgette
tagliatelle, cherry tomatoes and
fresh basil pesto.

6. LINGUINE WITH
SMOKED SALMON

€13.40
Linguine with salmon, courgette
tagliatelle, cherry tomatoes, fresh
onion and dill.
V 7. WHOLE GRAIN SPAGHETTI
WITH VEGETABLE
€8.80
with Florina pepper, carrot, zucchini,
fresh onion, onion, mushrooms
& olive oil.

8. PASTA DISH
FOR KIDS

€7.00

מ

 אירו10.80

 פנה חזיר מעושן.1

 פלפל, פטריות, נגיסי עוף,פנה עם סטייק מעושן
 פטרוזיליה טריה עם רוטב דמי גלאס,אדום
.טעים

 אירו9.80

 קרבונרה.2

המתכון שלנו עבור מנת הקרבונרה האהובה.מתוק
, בייקון,) לינגוויני עם סיגלינו (חזיר מעושן.מאד
. פירה שום ושמנת כפולה,פטריות טריות

 ספגטי דגנים מלאים עם ריחן וגבינת פטה צ.3
 אירו9.80

, גבינת פטה, בצל, זוקיני, ריחן,עם נענע
.צנוברים וגרעיני דלעת
.* ללא גבינה מנת פסטה זו מתאימה לצמחוניים

 אירו מ9.60

 בולונז.4

 רוטב אדום,לינגוויני עם בשר עגל טרי טחון
.וגבינת אנתוטירוס מכרתים

 אירו13.80

 לינגוויני עם חסילונים.5

, טליאטלה קישוא, לינגוויני עם חסילונים
.עגבניות שרי ופסטו ריחן טרי

 אירו13.40

 לינגוויני עם סלמון מעושן.6

 אירו צ8.80  ספגטי דגנים מלאים עם ירקות.7
, בצל, בצל טרי, זוקיני, גזר,עם פלפל פלורינה
.פטריות ושמן זית

 אירו7.00

 מנת פסטה לילדים.8
 אורזוטו ירקות.9

 אירו10.80

10. RISOTTO AL FUNGHI

 אירו12.80 ( ריזוטו אל פונגי )ריזוטו פטריות.10

€12.80
Assortment of selected forest
mushrooms, arborio rice, truffle
essence and Parmesan cheese
flakes.
(MUSHROOM RISOTTO)

11. ORZO PASTA WITH
SHRIMPS
€14.80
Zucchini, cherry tomatoes & shrimp
bisque flavored with lime & ouzo.
*extra grated cheese 1.20 €

LI VE W I T H

 עגבניות, טליאטלה קישוא,לינגוויני עם סלמון
. בצל טרי ושמיר,שרי

9. VEGETABLE ORZOTTO €10.80
with rocket pesto, avocado
& grated manouri cheese

Pasta
& Risottos

. אבוקדו וגבינת מנורי מגוררת,עם פסטו רוקט

, אורז ארבוריו,מגוון פטריות יער נבחרות
.תמצית כמהין ושבבי גבינת פרמזן

 אירו14.80  אורזו פסטה עם חסילונים.11
 עגבניות שרי וביסק (מרק) חסילונים,זוקיני
.מתובל עם ליים ואוזו

find us
Central_Park-Heraklion_Crete

. אירו1.20 * תוספת גבינה מגוררת

עברית

ENG L I S H

פיצה

PIZZA
1. MARGHERITA

 אירו9.80

€9.80
Cheese blend and thin round slices
of tomato.

T

2. GREEK

€11.40
Cheese blend, feta cheese, onion,
peppers, mushrooms, round slices
of tomato, olives and fine slices
of traditional sausage.

 אירו מ11.40

 יוונית.2

 אירו11.80

 איטלקית.3

, פלפלים, בצל, גבינת פטה,תערובת גבינות
 זיתים, פרוסות עגבניה עגולות,פטריות
.ופרוסות עדינות של נקניקיה מסורתית

€11.80
Cheese blend, freshly sliced prosciutto
ham and fresh rocket leaves.

 שינקן פרושוטו שנפרס זה,תערובת גבינות
.עתה ועלי רוקט טריים

4. SPECIAL

 אירו12.40

צ

5. VEGGIE

€10.80
Cheese blend, onion, peppers,
mushrooms, round slices of tomato,
olives and corn.

 אירו10.40

 אירו מ8.50  חביתה )אומלט( מסורתי.7
€8.50

. גבינת פטה ותפוחי אדמה, קישוא,עגבניה

 אירו8.50  חביתה )אומלט( מרכזית.8

8. CENTRAL OMELETTE €8.50
Ham, cheese, mushrooms, bacon
and peppers.

€3.80

Golden and crispy served with
ketchup dip.

10. SEASONED
POTATOES

LI VE WIT H

(חביתות )אומלטים

Tomato, courgette, feta cheese,
and potatoes.

9. FRENCH FRIES

 פיצה מקמח מלא.6

פיצה מבצק מחמצת מחיטה מלאה עם גבינת
. פטריות וקונפי עגבניות שרי,מוצרלה

OMELETTES
POTATOES

V

 צמחונית.5

, פטריות, פלפלים, בצל,תערובת גבינות
. זיתים ותירס,פרוסות עגבניה עגולות

Whole wheat sourdough pizza with
mozzarella cheese, mushrooms and
confit cherry tomatoes.

7. TRADITIONAL
OMELETTE

 מיוחדת.4

, פלפלים, בייקון, שינקן,תערובת גבינות
 נקניקיה ופרוסות עגבניה עגולות,פטריות
.שנחתכו זה עתה

 אירו10.80

6. WHOLE WHEAT PIZZA €10.40

T

 מרגריטה.1

.תערובת גבינות ופרוסות עגבניה דקות ועגולות

3. ITALIAN

€12.40
Cheese blend, ham, bacon, peppers,
mushrooms, sausage and fresh-cut
round slices of tomato.

Pizza

. בייקון ופלפלים, פטריות, גבינה,שינקן

צ

אירו3.80

 צ'יפסים.9

. מוגשים עם מטבל קטשופ,הובים ופריכים

אירו4.40  תפוחי אדמה מתובלים.10
€4.40

. אירו1.20 של

אירו7.20
Fine velouté soup made with a variety
of mushrooms.

central_park_heraklion

www.central-park.gr

*כל תפוחי האדמה מוגשים גם עם גבינה בתוספת

* All potatoes are also served with
cheese at an extra charge of €1.20

11. MUSHROOM SOUP €7.20

Central.park.cafe.restaurant

 מסורתי- צ – צמחוני | מ

 מרק פטריות.11

.מרק וולוטה מעודן עשוי עם מגוון פטריות

V Vegetarian
T Traditional

ENG L I S H

עברית

BURGERS

המבורגרים

1. CHEESE BURGER

€10.40
The classic burger made with fresh beef mince with
cheese, bacon, lettuce hearts, caramelized onions,
tomatoes and pickles.

 אירו10.40

,ההמבורגר הקלאסי עשוי מבשר בקר טרי טחון
 בצלים, לבבות חסה, בייקון,עם גבינה
. עגבניות ומלפפונים חמוצים,מקורמלים

2. PEANUT BUTTER
CHICKEN BURGER

€10.40
Burger made with chicken fillet, soft peanut butter
cream, lettuce, tomato, bacon, cream cheese
and caramelized onions.
V

 אירו10.40

 גבינת שמנת ובצלים, בייקון, עגבניה, חסה,רך

€10.80
Vegetarian burger from quinoa & vegetables in brioche
bread with galomyzithra cheese, tomato, lettuce,
avocado cream & ketchup.
€10.80

Beef burger, avocado, French lettuce, corn
and mayonnaise.

 המבורגר עוף עם חמאת בוטנים.2
 קרם חמאת בוטנים,המבורגר עשוי מפילה עוף

3. QUINOA BURGER

4. MEXICAN BURGER

 צ'יזבורגר.1

.מקורמלים

 אירו צ10.80

 המבורגר קינואה.3
המבורגר צמחוני מקינואה וירקות בלחם בריוש
 קרם, חסה, עגבניה,עם גבינת גלומיזיתרה

5. CEASAR’S BURGER

€10.80
The favourite delightful Ceasar sauce in a burger.
Delicious panko crusted chicken burger, bacon,
parmesan flakes and Ceasar sauce.

6. ΤΕXAS BURGER

€10.80
Beef burger, edam cheese, bacon, French lettuce,
mayonnaise & delicious Texas BBQ sauce
(slightly spicy).

.אבוקדו וקטשופ

 אירו10.80

 המבורגר מקסיקני.4
 תירס, חסה צרפתית, אבוקדו,המבורגר בקר
.ומיונז

*option to add 1 extra burger with the additional
charge of 4.00€

MINI BURGERS
7. Mini BURGER
CLASSICO

 אירו10.80

 המבוגר קיסר.5
.רוטב קיסר המענג והמועדף בהמבורגר
 שבבי, בייקון,המבורגר עוף טעים מצופה בפנקו

€6.80

.פרמזן ורוטב קיסר

Beef burger with cheddar cheese, French lettuce,
tomatoes & mayonnaise.

8. Mini CHICKEN
BURGER

€6.80
The classic cheese burger made with chicken fillet
mince & bacon.

 אירו10.80

 המבורגר טקסני.6
 חסה, בייקון, גבינת אדם,המבורגר בקר
 מיונז ורוטב ברביקיו טקסס טעים,צרפתית
.()חריף במקצת

*Extra sauce: ketchup, mustard, tartar, lemon, BBQ,
yogurt with philadelphia cheese, sweet chili, horseradish,
Ceasar, sweet and sour for an additional charge 0.60€		

* אופציה להוספת המבורגר אחד נוסף בתוספת של
. אירו4:00

Burgers

מיני-המבורגרים
 .7מיני-המבורגר קלאסי

 6.80אירו

המבורגר בקר עם גבינת צ'דר ,חסה צרפתית,
עגבניות ומיונז.

 .8מיני-המבורגר עוף

 6.80אירו

הצ'יז-בורגר הקלאסי עשוי מפילה עוף טחון
ובייקון.
* תוספת רוטב :קטשופ ,חרדל ,טרטר ,לימון,
ברביקיו ,יוגורט עם גבינת פילדלפיה ,צ'ילי מתוק,
חזרת ,קיסר ,חמוץ מתוק בתוספת של  0.60אירו.

LI VE WI TH

Central.park.cafe.restaurant
central_park_heraklion

www.central-park.gr

צ – צמחוני | מ  -מסורתי
V Vegetarian
T Traditional

עברית

E NG L I S H

מנות עיקריות

MAIN COURSES
T

T
V

1. MOUSSAKA

€10.80

A traditional and magical synthesis of aromatic mince,
fried potatoes, aubergine and courgette with authentic
béchamel sauce.

2. CRETAN GEMISTA

Aromatic tomatoes and peppers stuffed with groats,
vegetables and pine nuts.

€10.80

T

 אירו10.80

סינתזה מסורתית וקסומה של תערובת טחונה
 חציל וקישוא, תפוחי אדמה מטוגנים,ריחנית
.עם רוטב בשמל מקורי

T
V

3. GRILLED SQUID

€17.20

4. SALMON SAUTÉ

€21.40

5. BAKED SEA BREAM

€18.20

 אירו10.80

 אירו17.20

Sautéed fresh salmon fillet with green salad and cherry
tomatoes. Served with lemon oil sauce.

6. HOMEMADE MINCED MEAT PATTIES €10.80 T  אירו21.40
Genuinely homemade. Fresh beef mince and delicious
crispy fried potatoes.

T

7. GRILLED PORK BELLY SLICE

€9.40

Freshly cut juicy pork belly slice served with fried potatoes,
spinach and rocket leaves and lemon sauce.”

8. CRETAN SAUSAGES

€11.80

Delicious traditional artisanal sausages with fried potatoes
and barbeque sauce on crispy Arabic pita bread.

9. MINCE CHICKEN PATTIES

T

T

11. CHICKEN FILLEΤ

€10.40

Juicy grilled chicken fillet served with basmati rice.

 אירו10.80

€10.80

€11.80

Served with basmati rice”

 אירו18.20

 אירו9.40

€12.80
Juicy grilled pork fillet accompanied with fried potatoes

 אירו11.80

€17.80
Juicy grilled veal steak served with homemade celery root purée.
€27.80

15. RIBEYE

€36.80

Assortment of chicken fillet, tenderloin, pork belly slice
and beef patties. Served with fried potatoes, Cypriot
pita bread and creamy cheese dip.”
Grilled black angus ribeye beef aged
for 15 days. Served with grilled vegetables.”

16. SPARE RIBS

Pork spare ribs caramelised with BBQ sauce.
Accompanied by French fries & coleslaw dressing.

 דניס אפוי.5

.תיכוני אפוי עם רוטב שמן זית ולימון-דניס ים

 קציצות בשר טחון תוצרת בית.6

 פרוסת בטן חזיר צלויה על הגריל.7

 נקניקיות מכרתים.8

נקניקיות עבודת יד מסורתיות וטעימות עם
תפוחי אדמה מטוגנים ורוטב ברביקיו על פיתה
.ערבית פריכה

13. VEAL STEAK

14. MIXED MEAT (PLATE FOR 2-3)

פילה סלמון טרי מוקפץ עם סלט ירוק ועגבניות
. מוגש עם רוטב שמן לימון.שרי

פרוסת בטן חזיר עסיסית שנחתכה זה עתה
 תרד ועלי,מוגשת עם תפוחי אדמה מטוגנים
* .רוקט ורוטב לימון

V

12. GRILLED TENDERLOIN

 סלמון מטוגן ומוקפץ קלות.4

 בשר בקר טחון טרי.תוצרת בית אמיתית
.ותפוחי אדמה מטוגנים פריכים וטעימים

Our famous recipe made with fresh chicken fillet mince.
Served with saffron flavored basmati rice.

V 10. QUINOA PATTIES

 דיונון צלוי על הגריל.3

דיונון צלוי על הגריל מלווה בעלים ירוקים
.עונתיים מבושלים ופרוסות לימון בשמן זית

Baked Mediterranean sea bream with olive oil and lemon dip.

T

 גמיסטה )ירקות ממולאים( מכרתים.2
,עגבניות ופלפלים ריחניים ממולאים בגריסים
.ירקות וצנוברים

Grilled squid accompanied by horta (boiled seasonal leafy
greens) and lemon slices in olive oil.

T

 מוסקה.1

 אירו10.80

 קציצות עוף טחון.9

המתכון המפורסם שלנו עשוי מפילה עוף טחון
. מוגש עם אורז בסמטי בטעם זעפרן,טרי

 אירו11.80

 קציצות קינואה.10

* .מוגשות עם אורז בסמטי
€18.80

 אירו10.40

פילה עוף עסיסי צלוי על הגריל מוגש עם אורז
.בסמטי

17. CENTRAL CHICKEN

€14.80
Thin chicken fillet bites with zucchini, mushrooms and carrots

in a mild mustard sauce. Served with saffron flavoured
basmati rice.

*extra grated cheese 1.20 €
*Extra sauce: ketchup, mustard, tartar, lemon, BBQ, yogurt with
philadelphia cheese, sweet chili, horseradish, Ceasar, sweet
and sour for an additional charge 0.60€

 פילה עוף.11

 אירו12.80

 פילה צלוי על הגריל.12

פילה חזיר עסיסי צלוי על הגריל מלווה בתפוחי
.אדמה מטוגנים

 .13סטייק עגל

סטייק עגל עסיסי צלוי על הגריל מוגש עם פירה
שורש סלרי תוצרת בית".

 .14בשר מעורב )מנה עבור  3 – 2אנשים(
מבחר הכולל פילה עוף ,פילה בקר ,פרוסת בטן
חזיר וקציצות בקר .מוגש עם תפוחי אדמה
מטוגנים ,פיתה קפריסאית ,ומטבל גבינה קרמי.

 .15ורד הצלע )אנטרקוט(

בשר בקר ורד הצלע )אנטרקוט("בלאק אנגוס"
צלוי על הגריל ,מיושן במשך  15יום ,מוגש עם
ירקות צלויים על הגריל* .

 .16צלעות חזיר

צלעות חזיר מקורמלות עם רוטב ברביקיו.
מלוות בצ'יפס ורוטב קולסלאו.

 .17עוף מרכזי

נגיסי פילה עוף דקים עם זוקיני ,פטריות וגזרים
ברוטב חרדל עדין .מוגש עם אורז בסמטי בטעם
זעפרן.

LI VE W I TH

* תוספת גבינה מגוררת  1.20אירו.
* תוספת רוטב :קטשופ ,חרדל ,טרטר ,לימון,
ברביקיו ,יוגורט עם גבינת פילדלפיה ,צ'ילי מתוק,
חזרת ,קיסר ,חמוץ מתוק בתוספת של  0.60אירו.

T Traditional

V Vegetarian

צ – צמחוני | מ  -מסורתי

 17.80אירו

 27.80אירו

 36.80אירו

 18.80אירו

 14.80אירו

ICE CREAM
SORBET PASSION FRUIT
SORBET LEMON
TAIHITIAN VANILLA
CHOCOLATE
SALTY CARAMEL
STRAWBERRY
STRACCIATELLA
KAIMAKI (MASTIC & CHERRY FLAVORED)
*price per scoop.

€2.50
€2.50
€2.50
€2.50
€2.50
€2.50
€2.50
€2.50

TARTS & DESSERTS
MACARON

€1.30

TRUFFLES

€4.80

CHOCOLATE CAKE

€5.80

MEZZO CHOCOLATE CAKE

€5.80

CHARLOTTE

€5.80

LEMON ART

€5.00

CHEESECAKE

€7.00

PROFITEROLES

€8.00

in Chocolate, Passion Fruit, Hazelnut, Citrus flavours | piece

Platter of eight white truffles in whiskey and fleur de sal salt.

Guanaja chocolate, brownies and chocolate sabayon.
With vanilla and chocolate cream, caramel & hazelnut.
Chocolate mousse with fresh strawberries and fluffy Savoyard biscuit.
Tart with crisp cookie crust, fresh lemon cream and lime foam.

With strawberry compote, Philadelphia mousse & crunchy streusel.
With vanilla cream, salted caramel, feuilletine & chocolate sauce.

CAKES
Ask us about our cake of the day!

ICE VOLCANO

€19.00

CHOCOLATE CAKE (8 SERVINGS)
Delicious chocolate cake with guanaja chocolate, brownies
and chocolate sabayon.

€22.00

MEZZO CAKE (8 SERVINGS)

€22.00

CHARLOTTE CAKE (8 SERVINGS)
Cake with chocolate mousse, fresh strawberries and fluffy
Savoyard biscuit.

€22.00

Cold chocolate “volcano” cake with vanilla ice cream, cacao bean,
crushed waffle and salted caramel.

Delicious cake with vanilla and chocolate cream, caramel & hazelnut.

* All cakes are available upon request.
*Any other request for your special moments can be discussed
with the Lubō team.

גלידה

Desserts

 2.50אירו
 2.50אירו
 2.50אירו
 2.50אירו
 2.50אירו
 2.50אירו
 2.50אירו
 2.50אירו

פסיפלורה
סורבה לימון
וניל מטהיטי
שוקולד
קרמל מלוח
תות שדה
סטרצ׳יאטלה איטלקית
קאימק )בטעם מסטיק ודובדבנים(
* מחיר עבור כדור גלידה

טארטים )מאפה פירות( וקינוחים
מקרון

בטעמי שוקולד ,פסיפלורה ,אגוזי לוז ,הדרים |
יחידה

טראפל )כמהון שוקולד(

מגש הכולל שמונה טראפלים )כמהוני שוקולד(
לבנים בוויסקי ומלח פלור דה סאל ()"פרח המלח"(.

עוגת שוקולד

שוקולד גוואנחה ,חומיות )בראוניז( וזביונה שוקולד.

עוגת שוקולד מצו

עם קרם וניל ושוקולד ,קרמל ואגוזי לוז.

שארלוט

מוס שוקולד עם תות שדה טרי וביסקוויט
סבויארדי תפוח.

טארט לימון

טארט עם ציפוי עוגיות פריך ,קרם לימון רענן וקצף
ליים.

עוגת גבינה

עם לפתן תות שדה ,מוס גבינת פילדלפיה ושטרויזל
)ציפוי פירורים( פריך.

פרופיטרולים )פחזניות ממולאות(

עם קרם וניל ,קרמל מלוח ,פויטין ורוטב שוקולד.

 1.30אירו

 4.80אירו

 5.80אירו
 5.80אירו
 5.80אירו

 5.00אירו

 7.00אירו

 8.00אירו

עוגות
שאלו אותנו לגבי עוגת היום שלנו!

וולקן קרח

עוגת שוקולד קרה ""וולקן"" עם גלידת וניל ,פולי קקאו,
וואפל (אפיפית) כתוש וקרמל מלוח.

עוגת שוקולד ) 8מנות(

עוגת שוקולד טעימה עם שוקולד גוואנחה ,חומיות
)בראוניז( וזביונה שוקולד.

עוגת שוקולד מצו ) 8מנות(

עוגה טעימה עם קרם וניל ושוקולד ,קרמל ואגוזי לוז.

עוגת שארלוט ) 8מנות(

עוגה עם מוס שוקולד ,תות שדה טרי וביסקוויט
סבויארדי תפוח.

* כל העוגות זמינות על-פי בקשה.
* ניתן לדון עם צוות לובו שלנו בכל בקשה אחרת
המיועדת לרגעים המיוחדים שלכם.

 19.00אירו

 22.00אירו

 22.00אירו
 22.00אירו

find us

Central_Park-Heraklion_Crete

Central.park.cafe.restaurant

central_park_heraklion

www.central-park.gr

Person in Charge: Giorgos Pagalakis. Prices include 13% or 24%.
Consumer is not obliged to pay if the notice of payment has not been received (receipt – invoice). In salads we use extra virgin olive oil.
Feta, Graviera and Haloumi are P.D.O. (Protected Designation of Origin). In frying we use sunflower oil. Our seafood is frozen.

LIVE WIT H

