
35, Onasagorou str. Nicosia Old city | tel: 7000 70 11



Απευθυνθείτε στο προσωπικό μας σε περίπτωση τροφικής αλλεργίας ή δυσανεξίας.
Please ask our staff for further assistance especially if you have food allergies and intolerances.

Οι τιμές είναι σε ευρώ (€) και περιλαμβάνουν την χρέωση εξυπηρέτησης και όλους τους φόρους. Prices 
are in euro (€) and include service charge and all taxes.

MILK

SOYAEGG PEANUTSFISH

MUSTARD SESAME

SULPHITES LUPIN

MOLLUSCS

GLUTEN CRUSTACEANSCELERY

ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΑ | ALLERGENS



Στην κουζίνα μας χρησιμοποιούμε Κυπριακό, Βιολογικό εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο.
In our cuisine we use local, Organic extra virgin olive oil.

Βραστά λαχανικά εποχής 
Μπρόκολο, κουνουπίδι, κολοκύθι, καρότο, πατάτα

5.00

Boiled Seasonal Vegetables | Broccoli, cauliflower, pumpkin, carrot, potato

Άγρια βραστά χόρτα εποχής 4.50

Wild boiled seasonal greens

Χωριάτικη σαλάτα
Γνήσια ελληνική χωριάτικη με Φέτα Καρύστου, ντομάτα, αγγούρι, πιπεριά, κρεμμύδι, 
ελιές Καλαμών, κάπαρη, κυπριακή Ρίγανη

 6.50

Greek salad | Greek village salad with Karystos Feta, tomato, cucumber, bell 
pepper, onion, Kalamon olives, caper, Cypriot Oregano

Blue salad
Μαρούλι, ντομάτα, αγγούρι, πιπεριές, φινόκιο, καρότο, ρόκα, φρ. κρεμμύδι, ραπανάκι, 
ελιές Καλαμών, κάπαρη

 6.90

Blue salad | Lettuce, tomato, cucumber, peppers, fennel, carrot, arugula, spring 
onions, radish, Kalamon olives, capers

Σαλάτα Σολομού
Σολομός σχάρας, μαρουλοειδή, ντοματίνια, καρότο, πιπεριές, άνηθος, εξαιρ.παρθένο 
ελαιόλαδο, φρ.χυμός λεμονιού

 9.90

Salmon Salad | Grilled Salmon, mixed greens, cherry tomatoes, carrot, bell 
peppers, dill, extra virgin olive oil, fr.lemon juice

Ρούκολα
Ρόκα, ντοματίνια, μανιτάρι, ηλιόσπορος, Παρμεζάνα, εξαιρ.παρθένο ελαιόλαδο, 
βαλσάμικο ξύδι Modena

6.90

Rucola | Rucola, cherry tomatoes, mushroom, Parmesan, extra virgin olive oil, 
Modena balsamic vinegar

Πράσινη
Μαρούλι, lollo rosso, αγγούρι, πράσινη πιπεριά, μαύρες ελιές, ρίγανη, blue ντρέσινγκ

6.50

Green | Lettuce, lollo rosso, cucumber, green pepper, black olives, 
oregano, blue dressing

Σαλάτες Salads



Λευκός Ταραμάς
Αυγοτάραχο με λευκό ταραμά, εξαιρ. παρθένο ελαιόλαδο και φρ. χυμό λεμονιού

3.50

Taramosalata dip | Creamy white roe pâté with extra virgin olive oil
and fresh lemon juice

Καβουροσαλάτα 
Καβουρόψιχα, σπιτική μαγιονέζα, μουστάρδα, φρέσκο κρεμμύδι, άνηθος, λάιμ

4.00

Crab dip | Crab, homemade mayonnaise, mustard, fresh onion, dill, lime

βio  Τριλογία... Ταχίνι - Τυροκαυτερή - Φάβα 4.50

βio  Trilogy... Tahini - Tirokafteri - Fava
βio  Ταχίνι          Βιολογικό αναποφλοίωτο σουσάμι, αλεσμένο σε πετρόμυλο, με εξαιρ. παρθένο 
ελαιόλαδο και φρ. χυμό λεμονιού
βio  Tahini | Organic paddy sesame seeds, milled in a stone mill, with extra virgin olive oil and fresh lemon juice

2.50

Τζατζίκι 
Με στραγγιστό γιαούρτι Ολύμπου, αγγούρι, σκόρδο, εξαιρ. παρθένο ελαιόλαδο, ξύδι και δυόσμο
Tzatziki | With drained Olympus yogurt, cucumber, extra virgin olive oil,  garlic, vinegar and spear mint

2.50

βio Παντζαροσαλάτα 
Παντζάρια, εξαιρ. παρθένο ελαιόλαδο, βαλσάμικο Modena και κυπριακή Ρίγανη
Beetroot salad | Beetroot, extra virgin olive oil, Modena balsamic and local oregano

3.50

Μελιτζανοσαλάτα Καπνιστή                     Μελιτζάνα, μουστάρδα, μαϊντανός, καρότο, πιπεριά 
Φλωρίνης, ασπράδι αυγού, κρεμμύδι, ξύδι, φρ. χυμός λεμονιού
Smoked Eggplant salad | Eggplant, mustard, parsley, carrot, Florina pepper, egg white, onion, 
vinegar, fresh lemon juice

3.50

Τυροκαυτερή
Φέτα Καρύστου, στραγ.Γιαούρτι Ολύμπου, καυτερές πιπεριές, εξαιρ. παρθένο ελαιόλαδο
Tirokafteri dip | Karystos Feta,  drained Olympus yogurt, chilli peppers, extra virgin olive oil

2.90

βio Φάβα Σαντορίνης | Φάβα, εξαιρ. παρθένο ελαιόλαδο και κρεμμύδι 
βio Santorini’s Fava | Fava (split peas), extra virgin olive oil and onion

3.50

Φέτα Καρύστου         με εξαιρ. παρθένο ελαιόλαδο και Κυπριακή Ρίγανη
Karystos Feta | with extra virgin olive oil and Cypriot Oregano

3.00

βio Ελιές Τσακιστές 
Πράσινες ελιές τσακιστές με κόλιανδρο, φρ.λεμόνι, σκόρδο και εξαιρ. παρθένο ελαιόλαδο
Green olives | Local green olives with dry coriander, garlic, extra virgin olive oil. fresh lemon juice

2.50

Κρύα Ορεκτικά Cold Starters



Στην κουζίνα μας χρησιμοποιούμε Κυπριακό, Βιολογικό εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο.
In our cuisine we use local, Organic extra virgin olive oil.

Η Ψαρόσουπα του κυρ Γιάννη 
Φιλέτο ψαριού, σέλινο, πατάτα, καρότο, πράσο 
Fish soup | Fish fillet, celery, potato, carrots, leek

5.90

Γαρίδες King σαγανάκι 
με Φέτα Καρύστου, φρέσκια ντομάτα, αρωματικά βότανα σβησμένα σε Ούζο
King Shrimps “saganaki” | Shrimps with Karystos Feta, fresh tomato and herbs with Ouzo

6.90

Μύδια σε Λευκό κρασί
Μύδια, Φέτα Καρύστου, λευκό κρασί, εξαιρ. παρθένο ελαιόλαδο, κρεμμύδι, φρ.κρέμα, αρωματικά βότανα
Mussels in White Wine | Mussels, Karystos Feta, white wine, extra virgin olive oil, onion, fr.cream, herbs

5.90

Μύδια πανέ | Breaded Mussels 5.90

Ψαροκροκέτες                    Κροκέτες άγριου Μπακαλιάρου | Fish bites, Wild Cod 5.50

Λαχανικά σχάρας | Μανιτάρια, μελιτζάνα, κολοκυθάκια, πιπεριές Φλωρίνης
Grilled vegetables | Mushrooms, eggplant, zucchini, Florinis peppers

5.50

Κολοκυθάκια τηγανητά, σε εξαιρ. παρθένο ελαιόλαδο
Sauteed  Zucchini, in extra virgin olive oil

4.50

βio  Μαύρες Ελιές οφτές στον ξυλόφουρνο | Black Olives in wood oven 2.50

βio  Πατάτα οφτή στον ξυλόφουρνο με εξαιρ.παρθένο ελαιόλαδο και ρίγανη 
βio  Potatoes in wood oven, with extra virgin olive oil and oregano

2.80

Πατάτες τηγανητές | Πατάτες κομμένες στο χέρι με ρίγανη (ποτέ κατεψυγμένες)
Fried Potatoes | Potatoes cut by hand with oregano (never frozen)

3.00

βio  Ρύζι Μπασμάτι | Basmati Rice 3.00

βio  Χαλούμι σχάρας | Halloumi on the grill 6.00

Γαύρος μαρινάτος | Φιλέτο γαύρου Αιγαίου, μαριναρισμένο σε εξαιρ. παρθένο 
ελαιόλαδο και ξύδι, μαύρο και κόκκινο πιπέρι
Marinated Anchovies | Aegean anchovies fillets marinated with extra 
virgin olive oil and vinegar, black and red pepper

4.90

Σκουμπρί | Φιλέτο σκουμπρί σερβιρισμένο με εξαιρ. παρθένο ελαιόλαδο και φρ. χυμό λεμονιού
Mackerel | Fillet of mackerel served with extra virgin olive oil and fr. lemon juice

4.90

Κρύα Ορεκτικά, Θαλασσινά
Cold Seafood Starters

Ζεστά Ορεκτικά Hot Starters



Ψαριά, για την παρέα
Share with friends
Πιατέλα με φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, οφτή πατάτα και σαλάτα
Platter with fresh fish and seafood, fire oven potatoes and salad

Γοργόνα, Ψαριά για Δύο
Ξιφίας φιλέτο, τσιπούρα, καλαμάρι 

27.00

Gorgona, fish catch for two
Swordfish fillet, Seabream, squid

Νησάκι, Ψαριά για Δύο
Καλαμάρι, σουπιές, χταπόδι

30.00

Nisaki, fish catch for two
Squid, cuttlefish, octopus

Αγκύστρι, Ψαριά για Δύο
Τσιπούρα, σουπιές, γαρίδες, σαρδέλα, σουβλάκι ξιφία

30.00

Agistri, fish catch for two
Seabream, cuttlefish, shrimp, sardine, swordfish kebab

Πιατέλα με φρέσκα ψαράκια και θαλασσινά, σαλάτα, 
τηγανητές πατάτες (ποτέ κατεψυγμένες)
Platter with fresh fish and seafood, salad, 
fried potatoes (never frozen)

Μέδουσα, Ψαριά για Δύο
Γαύρος, μαρίδα, γαριδάκι

16.00

Medousa, fish catch for two 
Anchovies, picarel, shrimps

Σειρήνα, Ψαριά για Δύο
Μύδια πανέ, ψαροκροκέτες, γαύρος

15.00

Sirina, fish catch for two 
Breaded mussels, fish croquettes, anchovy

Νηρέας, Ψαριά για Δύο
Γαύρος, καλαμαράκι, γαριδάκι, μπακαλιάρος

25.00

Nireas, fish catch for two
Anchovies, squid, baby shrimps, cod

Ποσειδώνας, Ψαριά για Τρείς
Γαύρος, καλαμαράκι, γαριδάκι, μπακαλιάρος

35.00

Posidonas, fish catch for three 
Anchovies, squid, shrimps, cod

στη Σχάρα
ON THE GRiLL

στο Τηγάνι
iN THE PAN



ΟΛΑ ΤΑ ΨΑΡΙΑ ΜΑΣ 
ΕΙΝΑΙ ΦΡΕΣΚΑ 
ALL OUR FISH
ARE FRESH

Στη σχάρα… On the grill...

Στο τηγάνι… In the pan...

μερίδα /serving

Σαρδέλα | Greek sardines 8.50

Τσιπούρα | Seabream 8.90

Λαυράκι | Sea bass 9.90

Μπαρμπούνια | Red Mullets 14.90

Σολομός | Salmon 12.90

Τόνος | Tuna 9.90

Ξιφίας σουβλάκι | Swordfish kebab 11.90

Θαλασσινό σουβλάκι, γαρίδα, ξιφίας, πέρκα, τόνος, λαχανικά 
Seafood kebab, Shrimp, swordfish, perch, tuna, vegetables

11.90

Γαρίδες King | King Shrimps 13.90

Σουπιές | Cuttlefish 11.90

Καλαμάρι ολόκληρο | Squid (Calamari) 11.90

Χταπόδι | Octopus
Οι μερίδες μας συνοδεύονται με πατάτες ή ρύζι. Our  servings are accompanied 
with potatoes or rice.

13.90

κιλό / kg

Φαγκρί | Red Porgy 45.00

Σφυρίδα | White Grouper 45.00

Στήρα | Goldblotch Grouper 45.00

Συναγρίδα | Common Dentex 45.00

Μυλοκόπι | Shi drum 45.00

Μπαρμπούνια | Red Mullets 45.00

Σκάρος | Parrotfish 45.00

Σορκός | White seabream 45.00

Κουρκούνα | Spinefoot 45.00

Ορφός | Dusky grouper 45.00

Βλάχος | Dogtooth grouper 45.00

Γαρίδες King | King Shrimps 
Συνοδεύονται με βραστά λαχανικά εποχής. Served with steamed seasonal vegetables.

45.00

Γαριδάκι | Baby Shrimps 7.90

Γαύρος | Anchovy 8.50

Μαρίδα | Picarel 8.50

Αθερίνα | Smelt 8.50

Διάφορα μικρά ψαράκια | Various small fishes 8.50

Μπαρμπούνια | Red Mullets 14.90

Μπακαλιάρος σκορδαλιά | Cod with Creamy Garlic Sauce 8.90

Καλαμαράκια | Squids (Calamari) 8.90

Καραβιδόψιχα | Crayfish 13.90

Οι μερίδες μας συνοδεύονται με πατάτες ή ρύζι.
Our  servings are accompanied with potatoes or rice.



Παιδικά Πιάτα
Kids Dishes

βio  Blue Fish & Chips
Φιλέτο άγριου μπακαλιάρου παναρισμένο και πατάτες {ποτέ κατεψυγμένες}

5.00

Wild Cod fillet and fries {never frozen}

βio  Fish Fingers
Παναρισμένα φιλετάκια άγριου μπακαλιάρου, ρύζι ή πατάτες {ποτέ κατεψυγμένες}

5.00

Fingers with wild Cod fillet, rice or fries {never frozen}

Κροκέτες άγριου Μπακαλιάρου
Μπουκιές από φιλέτο άγριου Μπακαλιάρου, ρύζι ή πατάτες {ποτέ κατεψυγμένες}

5.00

Wild Cod Croquettes from Cod fillet, rice or fries {never frozen}

Μακαρονάδα
Μακαρόνια με τυρί, προσθέστε σπιτική κόκκινη σάλτσα
Pasta with cheese, add homemade red sauce

5.00

Blue Kids Plate & Organic Juice
Fish fingers, κροκέτες, γαριδάκι, ρύζι ή πατάτες {ποτέ κατεψυγμένες} & 
βιολογικός χυμός
Fish fingers, croquettes, baby shrimp, rice or potatoes {never frozen} & Organic Juice

6.50

Καλαμαράκια 
Καλαμαράκια και πατάτες {ποτέ κατεψυγμένες}

5.90

Squid (Calamari) and fries {never frozen}

Μακαρονάδες Pasta

Επιλέξετε: Σπαγγέτι, Πέννες, 
Ταλιατέλλες ή Φουσίλι.
 Μπορείτε να επιλέξετε 

μακαρόνια Ολικής άλεσης ή 
Χωρίς γλουτένη. Τα μακαρόνια 
και το ρύζι μας είναι βιολογικά. 

Choose: Spaghetti, Penne, 
Tagliatelle or Fusili.

You can choose whole grain or 
gluten free pasta. Our pasta and 

rice are organic.

Γαριδομακαρονάδα 
Μακαρόνια με King γαρίδες, φρ. ντομάτα, μαϊντανό, βασιλικό,αρωματικά βότανα, ούζο

9.90

Shrimp Pasta | Pasta with King shrimps, fresh tomato, parsley, basil, herbs in Ouzo

Blue Pasta 
Μακαρόνια, μύδια, καλαμάρι, σουπιά, γαρίδες, φρ. ντομάτα, δυόσμο, μαϊντανό, ούζο

8.90

Blue Pasta | Pasta, mussels, squid, cuttlefish, shrimps, fr. tomato, mint, parsley, ouzo

Ταλιατέλες με καπνιστό Σολομό 
με φρέσκια κρέμα γάλακτος και αρωματικά βότανα

9.90

Pasta with Smoked Salmon, fresh cream and aromatic herbs

Μυδοπίλαφο
Ρύζι, μύδια, κρεμμύδι, πιπεριά Φλωρίνης, αρωματικά βότανα, λευκό κρασί

7.90

Mussels Pilaf 
Rice, mussels, onion, Florina pepper, herbs, white wine

βio  Ραβιόλια Blue
Χειροποίητα ραβιόλια με γέμιση από φιλέτο τσιπούρας, γαρίδα, δυόσμο και χαλούμι 
σε κρεμώδη σως φρέσκιας ντομάτας

8.90

Ravioli Blue | Hand made ravioli with fillet of seabream, shrimps, spear mint and 
Halloumi, with creamy fresh tomato sauce

Μακαρονάδα με Φρέσκο Pesto
Μακαρόνια με σπιτική φρέσκια σάλτσα Pesto από βασιλικό & δυόσμο

7.50

Fresh Pesto Pasta | Pasta with home made Pesto, basil & spear mint

Μακαρονάδα με σπιτική Σάλτσα Ντομάτας
Μακαρόνια με σπιτική κόκκινη σάλτσα και αρωματικά βότανα

6.50

Fresh Red Pasta | Pasta with homemade red vegetables sauce and herbs

Στην κουζίνα μας 
χρησιμοποιούμε Κυπριακό, 

Βιολογικό εξαιρετικό 
παρθένο ελαιόλαδο.

In our cuisine we use 
local, Organic extra virgin 

olive oil.



Fish Burger | Wild Cod fillet burger
Burger με φιλέτο άγριου Μπακαλιάρου, πατάτα, καππαρη, τουρσί, μαρούλι, ντομάτα, κρεμμυδι, μαγιονέζα, 
μπαχαρικά, φρέσκα βότανα, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο
Burger with wild cod fillet, potato, capers, pickle, lettuce, tomato, onion, mayonnaise, spices, fresh herbs, extra virgin olive oil

6.90

Burger Σολομού | Salmon Burger
Φιλέτο αγριου Σολομού, μουστάρδα, φρυγανιά ολικής αλέσεως, μαρούλι, ντομάτα, κρεμμύδι, μπαχαρικά, φρέσκα 
βότανα, κάπαρη, sweet chilli, μαγιονέζα
Wild Salmon fillet, mustard, wholegrain bread, lettuce, tomato, onion, spices, fresh herbs, capers, sweet chilli, mayonnaise

7.50

Burger Γαρίδας | Shrimp Burger
Γαρίδες, ψωμί ολικής αλέσεως, μαρούλι, ντομάτα, κρεμμύδι, μπαχαρικά, ασπράδι αυγού, φρέσκα βότανα, κάππαρη, 
μαγιονέζα
Shrimps, whole wheet bread crumbs, lettuce, tomato, onion, spices, egg white, fresh herbs, capers, mayonnaise

6.90

Συνοδεύονται με πατάτες (ποτέ κατεψυγμένες). Served with fries (never frozen).

Καλαμαράκια
Calamari

8.90

Τσιπούρα σχάρας
Seabream

8.90

Πέρκα φούρνου | Perch, oven cooked 6.90

Συνοδεύονται με πατάτες(ποτέ κατεψυγμένες). Served with fries (never frozen).

Τόνος σουβλάκι σε Κυπριακή πίτα 
με σαλάτα
Tuna “souvlaki” in Pita with salad

6.90

Ξιφίας σουβλάκι σε Κυπριακή πίτα 
με σαλάτα
Swordfish “souvlaki” in Pita with salad

6.90

ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ | ADD

Πατάτες τηγανητές (Κυπριακές, ποτέ κατεψυγμένες) 
Fries (local, never frozen)

1.50

Οι τιμές είναι σε ευρώ (€) και περιλαμβάνουν την χρέωση εξυπηρέτησης και όλους τους φόρους. 
Prices are in euro (€) and include service charge and all taxes

Blue Smart menu Up to 9€



βio  Επιδόρπιο ημέρας | Dessert of the day 4.00

βio  Ιταλικό Παγωτό | italian ice cream 3.00

Επιδόρπια Desserts

Lauretana Water 0.5L 1.50

Lauretana Water 1L 2.50

Lauretana Sparkling Water 0.5L 2.00

Lauretana Sparkling Water 1L 3.00

Αναψυκτικά | Soft Drinks 33cl 2.00

βio Αναψυκτικά Κόλα, Πορτοκάλι-Λεμόνι, Λεμόνι, Ζαμπούκος, Τζίντζερ

Soft Drinks Cola, Orange-Lemon, Elderflower, Ginger  33cl
2.50

βio  Φρέσκος Xυμός Πορτοκάλι 
Fresh Orange Juice

3.00

βio  Ανάμεικτος Χυμός 
Mixed Juice, orange - apple - carrot

2.50

βio  Xυμός Μήλου 
Apple Juice

2.50

βio  Espresso 1.80

βio  Espresso double 2.20

βio  instant Coffee/ Decaf available 2.50

Κυπριακός καφές | Cypriot coffee 1.35

βio  Selection of teas 2.00

Ποτά Drinks

Καφές, τσάι Coffee,tea

Οι τιμές είναι σε ευρώ (€) και περιλαμβάνουν την χρέωση εξυπηρέτησης 
και όλους τους φόρους. Prices are in euro (€) and include service charge and all taxes.



Φρέσκα Θαλασσινά για όλους
Όλα τα ψάρια μας είναι φρέσκα και 
επιλέγονται καθημερινά με μεράκι και αγάπη.
 
Στηρίζοντας τον τόπο μας...
Συνεργαζόμαστε με ντόπιους ψαράδες από την Κύπρο 
και όλη την Ελλάδα. Σκοπός μας είναι να προσφέρουμε 
εξαιρετικής ποιότητας, φρέσκα θαλασσινά πάντα σε μια 
δίκαιη τιμή για όλους.

Φρέσκες και ποιοτικές πρώτες ύλες...
Οι συνταγές μας φτιαχνονται καθημερινά με Ελληνικά 
και Κυπριακά προϊόντα στο εστιατόριο μας. 
Στις συνταγές χρησιμοποιούμε 70% Βιολογικά 
προϊόντα (ρύζι, πατάτες, αλέυρι, ζυμαρικά, ψωμί, 
σάλτσες, αυγά, λαχανικά, αρωματικά βότανα, 
βαλσάμικο) και πάντοτε Βιολογικό Εξαιρετικά Παρθένο 
Ελαιόλαδο. Όλα τα συστατικά μας είναι GMO FREE και 
Χωρίς Συντηρητικά, Χωρίς Πρόσθετα από τα “αιθέριο 
Bio Stores”.

Επιλέγουμε την ανακύκλωση ξεκινώντας...
αρνούμαστε - μειώνουμε - επαναχρησιμοποιούμε - 
ανακύκλωνουμε

Ας βοηθήσουμε  στην μείωση της 
σπατάλης φαγητού

ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
Μέσα από τις υπεύθυνες επιλογές μας στηρίζουμε 
τις βιώσιμες μεθόδους αλιείας προστατεύοντας έτσι 
το θαλάσσιο οικοσύστημα. Στηρίζουμε Κύπριους και 
Ελλαδίτες ψαράδες αγοράζοντας ψάρια με βάση το 
ελάχιστο μέγεθος ανά εποχή εφαρμόζοντας τις αρχές του 
δίκαιου εμπορίου χωρίς μεσάζοντες.

Fresh Sea Food for all
All our fishes are fresh, selected daily with 
love and care.

Supporting our island...
We work with local fishermen from Cyprus and all over 
Greece. Our aim is to offer high quality, fresh seafood 
always with fair pricing for all.

Fresh and high quality ingredients...
Our recipes are made with Greek and Cypriot products
 in our restaurant. 
in our recipes we use 70% organic products (rice, 
potatoes, flour, pasta, bread, sauces, eggs, vegetables, 
aromatic herbs, balsamic) and always organic extra 
virgin olive oil. All of our ingredients are GMO FREE and 
ΝΟ Preservatives, ΝΟ Additives from “etherio Bio 
Stores”.

We choose to recycle  starting like this...
we refuse - reduce - reuse - recycle

Let’s go zero food waste...

SUSTAINABLE FISHERIES AND FARE TRADE
Through our responsible choices, we support sustainable 
fishing practices, protecting the marine ecosystem. 
We support Cypriot and Greek fishermen and we buy fish 
based on the minimum size per season by applying the 
principles of fair trade without middlemen.




