LUNCH

SERVED

— Sandwiches —

— To start with —

Freshly baked crusty ciabatta or multigrain bread
Σε φρεσκοψημένη τσιαπάτα ή πολύσπορο ψωμί

Spring rolls with sweet chili sauce (5 Pcs) 4.95
Ρολάκια λαχανικών με πικάντικη σάλτσα από γλυκές πιπεριές
Mozzarella sticks with salsa (5 Pcs) 4.95
Τυρί μοτσαρέλα πανέ με πικάντικη σάλτσα ντομάτας
Chicken tenders breaded with bbq sauce (5 pcs) 5.95
Μαλακά κομματάκια από φιλέτο κοτόπουλο
παναρισμένο με σάλτσα μπαρμπεκιού
Jalapeño peppers stuffed
with Philadelphia cheese (5 Pcs) 5.95
Πιπεριές πανέ με γέμιση τυρί Φιλαδέλφεια

Chicken breast sandwich with or without sauce 5.50
Tender breast of chicken and a choice of sauce
Μαλακό στήθος κοτόπουλο και επιλογή μιας σάλτσας

{

IS

Barbecue sauce
Σως μπάρμπεκιου

Honey mustard,
Σως μέλι – μουστάρδα

}

Pesto sauce
Πέστο βασιλικού

The classic mix 4.95
Bacon, ham, cheese, halloumi, lettuce and tomato
Μπέικον, ζαμπόν, τυρί, χαλλούμι, μαρούλι και ντομάτα
Bono special 6.60
Chicken breast, ham, melted cheese, halloumi,
lettuce and tomato
Στήθος κοτόπουλο, ζαμπόν, λιωμένο τυρί, χαλλούμι,
μαρούλι και ντομάτα
Beef Philly cheese steak 6.60
Beef with sautéed onions, bell peppers
and melted cheese
Βοδινό με κρεμμύδια σωτέ, πιπεριές και λιωμένο τυρί
Tuna sandwich or wrap 5.50
Tuna salad, peppers, corn, herbs, green onion,
mayonnaise and lettuce
Σάντουιτς ή τορτίγια με τονοσαλάτα με πιπεριές, καλαμπόκι,
βότανα, φρέσκο κρεμμυδάκι, μαγιονέζα και μαρούλι
Avocado sandwich or wrap 5.50
Avocado, peppers, corn, lemon, mayonnaise and herbs
Σάντουιτς ή τορτίγια με αβοκάντο, πιπεριές, καλαμπόκι,
λεμόνι, μαγιονέζα και βότανα
Smoked salmon sandwich or wrap 7.20
Smoked salmon, creamy cheese, lettuce and dill
Σάντουιτς ή τορτίγια με καπνιστό σολομός, κρεμώδες τυρί,
μαρούλι και άνηθο

– House specialties–
Main dishes are served with salad
and a choice of French fries, mashed potatoes or rice.
Τα κυρίως πιάτα συνοδευόνται με σαλάτα
και πατάτες τηγανιτές, ή πουρέ πατάτας, ή ρύζι.

Coconut chicken curry 11.95
with cream and vegetables
Κοτόπουλο κάρυ με φρέσκια κρέμα,
καρύδα και λαχανικά
Chicken ouzo with vegetables
and cream 11.95
Κοτόπουλο με ούζο, λαχανικά και φρέσκια κρέμα
Chicken con fungi 11.95
Chicken and mushroom with creamy sauce
Κοτόπουλο και μανιτάρια σε κρεμώδη σάλτσα
Schnitzel Parmigiana pork or chicken 13.95
Topped with basil tomato sauce and melted cheese
Παναρισμένο χοιρινό στέικ ή κοτόπουλο,
με σάλτσα ντομάτας και βασιλικού και λιωμένο τυρί

— Off the grill —
Served with steamed vegetables and a choice
of French fries, mashed potatoes, or rice.
Όλα τα πιάτα σερβίρονται με βραστά λαχανικά και
πατάτες τηγανιτές, ή πουρέ πατάτας, ή ρύζι.

BONO - Pork chop (650gr) 13.95
Χοιρινή μπριζόλα BONO
Chicken breast (250gr) 11.95
marinated tender and juicy
Μαριναρισμένο ζουμερό φιλέτο στήθος κοτόπουλο
Pan roasted salmon steak (250gr) 14.95
served with house citrus vinaigrette
Φιλέτο σολομού με βότανα, με βινεγκρέτ εσπεριδοειδών
Grilled sea bream (250gr) 12.95
boneless fillets served with house citrus vinaigrette
Φιλετάκια τσιπούρας (χωρίς κόκκαλο) με βινεγκρέτ
εσπεριδοειδών
Pork fillet (300gr) 13.95
in a creamy blue cheese and mustard sauce
Χοιρινά φιλετάκια με κρεμώδης σάλτσα από μπλε τυρί
και μουστάρδα
Beef sirloin steak (300gr) 16,95
topped with sautéed butter onions
Βοδινό κόντρα φιλέτο με σοτέ βουτυρωμένα κρεμμυδάκια

— Baked potatoes —

{

}

with any two fillings 6.95
Ψητές πατάτες με δυο υλικά της επιλογής σας

Cheese, mushrooms, parmesan cheese,
mozzarella cheese, sweet corn, spring onion, bacon,
tuna salad, yogurt, sour cream, sun-dried tomato,
coleslaw
Τυρί, μανιτάρια, τυρί παρμεζάνα, τυρί μοτσαρέλλα,
σιταροπούλα, φρέσκο κρεμμυδάκι, μπέικον, τονοσαλάτα,
γιαούρτι, sour cream, λιαστές ντομάτες, λαχανοσαλάτα
For each extra filling additional
Για κάθε επιπλέον υλικό

0.95

— pasta —

Crisp fresh

{

— Salads —

}

add chicken, or beef, or prawns 2.95
προσθέσετε κοτόπουλο, ή βοδινό, ή γαρίδες

Parmesan salad 8.95
Lettuce, rocket, tomato, topped with parmesan
cheese and croutons
Σαλάτα με μαρούλι, ρόκα, ντοματίνια, τυρί παρμεζάνα
και κρουτόν
Caesar’s salad 8.95
Chicken, lettuce, tomato, croutons, parmesan
cheese and capers
Σαλάτα με κοτόπουλο, μαρούλι, ντομάτα, κρουτόν,
τυρί παρμεζάνα και κάπαρη
Tuna salad 10.95
Lettuce, rocket, tomato, sweet corn, peppers, spring
onion, croutons, parmesan cheese topped with tuna
Σαλάτα με μαρούλι, ρόκα, ντομάτα, καλαμπόκι, πιπεριές,
φρέσκο κρεμμυδάκι, κρουτόν, τυρί παρμεζάνα and τόνο
Smoked salmon salad 11.95
Lettuce, rocket, tomato, smoked salmon, dill,
parmesan cheese and croutons
Σαλάτα με μαρούλι, ρόκα, ντομάτα, καπνιστό σολομό,
άνηθο, τυρί παρμεζάνα και κρουτόν
Prosciutto and parmesan salad 11.95
Prosciutto, lettuce, rocket, tomato, topped with
parmesan cheese and croutons
Σαλάτα με ιταλικό χοιρομέρι, μαρούλι, ρόκα, ντομάτα,
τυρί παρμεζάνα και κρουτόν
Chèvre and sun-dried tomato salad 10.95
Green salad with goat cheese and sun-dried tomato
Πράσινη σαλάτα με κατσικίσιο τυρί και λιαστές ντομάτες
Avocado salad 10.95
Lettuce, rocket, tomato, avocado, parmesan
cheese and croutons
Σαλάτα με μαρούλι, ρόκα, ντομάτα, αβοκάντο, τυρί
παρμεζάνα και κρουτόν
Seafood salad 15.95
Fresh marinated sea food, lettuce, rocket,
dill and tomatoes, topped with parmesan
cheese and croutons
Σαλάτα με φρέσκα μαριναρισμένα θαλασσινά, μαρούλι,
ρόκα, άνηθο, ντοματίνια, τυρί παρμεζάνα, και κρουτόν
Quinoa and goat cheese 11.95
Quinoa, chèvre cheese, dried fruit, roasted nuts,
rocket and cucumber
Σαλάτα με κινόα, κατσικίσιο τυρί, αποξηραμένα φρούτα,
καβουρδισμένους ξηρούς καρπούς, ρόκα και αγγουράκι

Choice of dressing
Oil and lemon, Balsamic vinaigrette,
Caesar’s sauce, Cocktail sauce
Επιλογή από σάλτσες
Λαδολέμονο, Βινεγκρέτ βαλσάμικο,
Σάλτσα του καίσαρα, Σάλτσα κοκτέιλ

Spaghetti or Penne
Σπαγγέτι ή Πέννες

Smoked salmon 11.95
with creamy dill sauce
Καπνιστός σολομός σε κρεμώδη σάλτσα με άνηθο
Fungi pasta 9.95
with cream or tomato sauce
Μανιτάρια σε σάλτσα με φρέσκα κρέμα ή σάλτσα ντομάτας
Prawn symphony 12.95
with white or pink, dill sauce
Γαρίδες με λευκή ή ροζ σάλτσα με άνηθο
Carbonara 10.95
Καρμπονάρα
Βonognese 10.95
Μπονονέζ
Chicken roman bell pasta 11.95
Pan roasted Chicken breast with bell peppers,
cream and a hint of cumin
Τσιγαρισμένο κοτόπουλο με πιπεριές,
κρέμα και λίγο κύμινο

– Homemade
burgers
–
100% best quality beef
All burgers are 300gr. Served with lettuce, tomato,
coleslaw, onion rings and French fries
Όλα τα μπιφτέκια είναι 300 γρ. Σερβίρονται με μαρούλι, ντομάτα,
λαχανοσαλάτα, ροδέλες κρεμμυδιού και πατάτες τηγανιτές

{

Add cheese, or egg or bacon €1
Προσθέστε τυρί, ή αύγο, ή μπέικον

}

Beef burger 8.95
Βοδινό μπιφτέκι
Blue cheese and mustard beef burger 11.95
Μπιφτέκι με μπλε τυρί και μουστάρδα
Bonolicious beef burger 11.95
Melted mozzarella, bbq sauce and rocket
Μπιφτέκι με τυρί μοτσαρέλα, ρόκα και σάλτσα μπάρμπεκιου
Chicken burger 11.95
Homemade juicy chicken burger with
ranch sauce on the side
Σπιτικο, ζουμερο, μπιφτέκι κοτόπουλο με σάλτσα ραντς

The home of a very

special cuisine

