Monday to Friday 8:00-16:00
Delivery charge €1.50 (for orders less that €15)
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Fresh & Healthy food

B A R & RE S TAUR A N T

CUSTOM MADE GIFT BASKETS

Bono brings to you
sustainable healthy delicious
food prepared with fresh
ingredients. Our passion is
to serve excellent quality in
every meal.

WE SERVE BREAKFAST TOO
Take your time
and wake up slowly because
we serve breakfast especially
for you.Freshly made tea,
coffee and juice, and an energy
breakfast until 11:00 and start
your morning with a smile.

Yes, we cater!
Call us for office events,
formal or casual house
gatherings, kids parties,
business openings and
happenings.
We’ve got you covered!

(pre-orders only)

Choose you favourite beer,
we will prepare the perfect
basket for you, according
to your budget.

try our daily special offers
for only €6
Something new every day

visit our website to find out today’s
special dish of the day
www.bonorestaurant.com
bonogourmet

Gl a d s t ono s 6 9, L im a s s ol

hello@bonorestaurant.com

200+ labels
Enjoy your favourite beer
at a retail price,
at the comfort of your home.
(delivery until 16:00 or take away)

Plenty of vegan options
and seasonal soups to choose from

bonobarandrestaurant

TAKE A BEER HOME

PRE-MADE BEER BOXES
Choose from a selection
of pre-made gift boxes or baskets,
that include your favourite beer
and proper beer glass.

Bono Bar & Restaurant

Gift Vouchers also available.

— HOT Sandwiches —
Freshly baked crusty ciabatta bread
or multigrain brown bread
Σε φρεσκοψημένη τσιαπάτα, πολύσπορο ψωμί
Chicken breast sandwich with/without sauce 4.95
Tender breast of chicken and a choice of sauce
Μαλακό στήθος κοτόπουλο και επιλογή μιας σάλτσας

— Off the grill —
Served with choice of French fries,
mashed potatoes or rice and steamed vegetables.
Όλα τα πιάτα σερβίρονται με πατάτες τηγανιτές
ή πουρέ πατάτας ή ρύζι και βραστά λαχανικά
BONO - Pork chop (650gr) 11.95
Χοιρινή μπριζόλα BONO

Barbecue sauce/Honey mustard/Pesto sauce
Σως μπάρμπεκιου/Σως μέλι-μουστάρδα/Πέστο βασιλικού

Chicken breast marinated, tender and juicy (250gr) 8.95
Μαριναρισμένο ζουμερό φιλέτο στήθος κοτόπουλο

The classic mix 4.50
Bacon, ham, cheese, halloumi, lettuce and tomato
Μπέικον, ζαμπόν, τυρί, χαλλούμι, μαρούλι και ντομάτα

Salmon steak served with vinaigrette (250gr) 14.95
Φιλέτο σολομού με βότανα και βινεγκρέτ εσπεριδοειδών

Bono special 5.95
Chicken breast, ham, melted cheese, halloumi,
lettuce and tomato
Στήθος κοτόπουλο, ζαμπόν, λιωμένο τυρί, χαλλούμι,
μαρούλι και ντομάτα
Beef Philly cheese steak 5.95
Beef with sautéed onions, bell peppers
and melted cheese
Βοδινό με κρεμμύδια σωτέ, πιπεριές και λιωμένο τυρί

— cold Sandwiches —
Tuna sandwich or wrap 4.95
Tuna salad, peppers, corn, herbs, green onion,
mayonnaise and lettuce
Tονοσαλάτα με πιπεριές, καλαμπόκι, βότανα, φρέσκο
κρεμμυδάκι, μαγιονέζα και μαρούλι
Avocado sandwich or wrap 4.95
Avocado, peppers, corn, lemon, mayonnaise
and herbs
Aβοκάντο, πιπεριές, καλαμπόκι, λεμόνι, μαγιονέζα.
Smoked salmon sandwich or wrap 6.95
Smoked salmon, creamy cheese, lettuce and dill
Kαπνιστός σολομός, κρεμώδες τυρί, μαρούλι και άνηθο

Pork fillet with blue cheese and mustard sauce (300gr) 12.95
Χοιρινά φιλετάκια με σάλτσα μπλε τυρί και μουστάρδα
Grilled sea bream (250gr) 14.95
boneless fillets served with house citrus vinaigrette
Φιλετάκια τσιπούρας (χωρίς κόκκαλο) με βινεγκρέτ εσπεριδοειδών

– 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 with cream and vegetables 9.95
Κοτόπουλο κάρυ με φρέσκια κρέμα, καρύδα και λαχανικά
Chicken ouzo with vegetables and cream 9.95
Κοτόπουλο με ούζο, λαχανικά και φρέσκια κρέμα
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
Chicken fungi with mushroom cream sauce 9.95
Κοτόπουλο και μανιτάρια σε κρεμώδη σάλτσα

— Baked potatoes —
— To start with —
Spring rolls with sweet chili sauce (5 Pcs) 3.95
Ρολάκια λαχανικών με σάλτσα από γλυκές πιπεριές
Mozzarella sticks with salsa (5 Pcs) 3.95
Τυρί μοτσαρέλα πανέ με πικάντικη σάλτσα ντομάτας
Chicken tenders breaded with bbq sauce (5 pcs) 5.95
Kοτόπουλο παναρισμένο με σάλτσα μπαρμπεκιού
Jalapeño peppers stuffed with Philadelphia
cheese (5 Pcs) 4.95
Πιπεριές πανέ με γέμιση τυρί Φιλαδέλφεια

with any two fillings 5.95
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
Tυρί, μανιτάρια, παρμεζάνα, μοτσαρέλλα, σιταροπούλα,
φρέσκο κρεμμυδάκι, μπέικον, τονοσαλάτα, γιαούρτι, sour cream,
λιαστές ντομάτες, σαλάτα coleslaw
For each extra filling additional
Για κάθε επιπλέον υλικό

0.95

— pasta —

Crisp fresh

Spaghetti or Penne
Σπαγγέτι ή Πέννες

{

}

Add chicken or prawns for 2.95
Προσθέστε γαρίδες ή κοτόπουλο με 2.95

Smoked salmon with creamy dill sauce 9.95
Καπνιστός σολομός σε κρεμώδη σάλτσα με άνηθο
Fungi pasta with cream or tomato sauce 8.95
Μανιτάρια σε σάλτσα με φρέσκα κρέμα ή σάλτσα ντομάτας
Prawn symphony with white or pink, dill sauce 10.95
Γαρίδες με λευκή ή ροζ σάλτσα με άνηθο
Carbonara 8.95
Καρμπονάρα
Βonognese 9.95
Μπονονέζ
Chicken roman bell pasta 9.95
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 7.95
Βοδινό μπιφτέκι
Blue cheese and mustard beef burger 10.95
Μπιφτέκι με μπλε τυρί και μουστάρδα
Bonolicious beef burger 10.95
Melted mozzarella, bbq sauce and rocket
Μπιφτέκι με τυρί μοτσαρέλα, ρόκα και σάλτσα μπάρμπεκιου

{

— Salads —
Add chicken or beef or prawns 2.95
Προσθέσετε κοτόπουλο ή βοδινό ή γαρίδες

}

Choice of dressing
Oil and lemon, Balsamic vinaigrette,
Caesar’s sauce, Honey-mustard
Επιλογή από σάλτσες
Λαδολέμονο, Βινεγκρέτ βαλσάμικο,
Σάλτσα του καίσαρα, Mέλι και μουστάρδα
Quinoa and goat cheese Salad 10.95
Quinoa, chèvre cheese, dried fruit, roasted nuts,
rocket and cucumber
Kινόα, κατσικίσιο τυρί, αποξηραμένα φρούτα,
καβουρδισμένους ξηρούς καρπούς, ρόκα και αγγουράκι
Parmesan salad 7.95
Lettuce, rocket, tomato, topped with parmesan
cheese and croutons
Mαρούλι, ρόκα, ντοματίνια, τυρί παρμεζάνα
και κρουτόν
Caesar’s salad 7.95
Lettuce, tomato, croutons, parmesan cheese
and capers
Mαρούλι, ντομάτα, κρουτόν, τυρί παρμεζάνα και κάπαρη
Tuna salad 9.95
Lettuce, rocket, tomato, sweet corn, peppers, spring
onion, croutons, parmesan cheese topped with tuna
Mαρούλι, ρόκα, ντομάτα, καλαμπόκι, πιπεριές, φρέσκο
κρεμμυδάκι, κρουτόν, τυρί παρμεζάνα και τόνο
Smoked salmon salad 10.95
Lettuce, rocket, tomato, smoked salmon, dill,
parmesan cheese and croutons
Mαρούλι, ρόκα, ντομάτα, καπνιστό σολομό,
άνηθο, τυρί παρμεζάνα και κρουτόν
Prosciutto and parmesan salad 10.95
Prosciutto, lettuce, rocket, tomato, topped with
parmesan cheese and croutons
Iταλικό χοιρομέρι, μαρούλι, ρόκα, ντομάτα, τυρί παρμεζάνα
και κρουτόν
Chèvre and sun-dried tomato salad 9.95
Green salad with goat cheese and sun-dried tomato
Πράσινη σαλάτα με κατσικίσιο τυρί και λιαστές ντομάτες

Chicken burger with house sauce 10.95
Μπιφτέκι κοτόπουλο, με σάλτσα του Bono

Avocado salad 8.95
Lettuce, rocket, tomato, avocado, parmesan
cheese and croutons
Mαρούλι, ρόκα, ντομάτα, αβοκάντο, τυρί παρμεζάνα και
κρουτόν

The truffle burger 10.95
Topped with melted gouda cheese caramelized onions and
homemade truffle mayonnaise
Tυρί γκούτα, καραμελωμένα κρεμμύδια και σάλτσα μαγιονέζας
με τρούφα

Seafood salad 13.95
Fresh marinated sea food, lettuce, rocket, dill and
tomatoes, topped with parmesan cheese and croutons
Φρέσκα μαριναρισμένα θαλασσινά, μαρούλι, ρόκα, άνηθο,
ντοματίνια, τυρί παρμεζάνα, και κρουτόν

