
SALADS
FIESTA 
TACO SALAD
A crisp tortilla bowl filled with iceberg and lollo 
rosso, red and yellow peppers, tomatoes, cheddar 
and mozzarella cheese blend and sour cream. 
Served with ranch dressing. Enjoy it also with 
grilled chicken
Τραγανή τορτίγια με μαρούλι iceberg & lollo rosso, κίτρινες 
και κόκκινες πιπεριές, ντομάτα και μείγμα τυριών τσένταρ 
και μοτσαρέλα και σως γιαουρτιού. Σερβίρεται με dressing 
ranch. Απολαύστε την και με κοτόπουλο σχάρας

601 602 

4.00€ 5.10€
VEGGIE CHICKEN

ULTIMATE SALAD
A crisp tortilla bowl filled with iceberg and lollo 
rosso, rice, cheddar cheese, guacamole and Fiesta 
salsa and topped with Crispy Chicken  
Τραγανή τορτίγια με μαρούλι iceberg & lollo rosso, ρύζι, 
τυρί τσένταρ, γουακαμόλε και Fiesta salsa σερβιρισμένο 
με τραγανιστό κοτόπουλο 

603 5.30€
CHICKEN

CANTINA
POWER BOWL

503 4.60€

Grilled Chicken or Pork, or Fajitas veggies on a bed 
of Mexican rice and topped with guacamole, fiesta 
salsa, lettuce, cheddar cheese, sour cream and 
ranch dressing
Κοτόπουλο σχάρας ή χοιρινό ή λαχανικά fajitas, σε 
ένα στρώμα από μεξικάνικο ρύζι με γουακαμόλε, fiesta 
σάλτσα, μαρούλι, τσένταρ, σως γιαουρτιού και ranch σως

SIDES

307

CHICKEN STRIPS
4 Crispy chicken fillets with sweet chili sauce
4 φιλετάκια κοτόπουλο με sweet chili σως 

301 5.00€

LOADED 
FRIES/NACHOS

ULTIMATE 
FRIES/NACHOS

With nacho cheese sauce, tomato 
salsa, sour cream, guacamole
Με σως τυριού, σάλτσα ντομάτας, σως 
γιαουρτιού και γουακαμόλε

With beef, nacho cheese sauce, tomato salsa, sour 
cream and guacamole
Με μοσχαρίσιο κιμά, σως τυριού, σάλτσα ντομάτας, σως 
γιαουρτιού και γουακαμόλε

308

4.80€ 4.90€

701 702

KIDS MEALS

Tortilla with chicken, nacho cheese sauce, cheddar 
and mozarella cheese and pieces of nachos, juice 
or water, fries and churros dessert.
Τορτίγια με κοτόπουλο, σως τυριού, μείγμα τυριών 
τσένταρ & μοτσαρέλας και κομματάκια από νάτσος, 
χυμό ή νερό, τηγανητές πατάτες και επιδόρπιο churros.

2 pieces of chicken fillets, juice or 
water, fries and churros dessert.  
2 κομμάτια φιλέτο κοτόπουλο, χυμό ή νερό, 
τηγανητές πατάτες και επιδόρπιο churros. 

MINI 
CRUNCHWRAP

CHICKEN 
FILLETS

3.70€

SOUR CREAM GUACAMOLE TOMATO SALSA JALAPENOSNACHO CHEESE

EXTRAS 1.00€ (EACH)

901 902 903 904 905

TASTY CHOICES
CRUNCHWRAPS
CRUNCHWRAP SUPREME
401 SEASONED BEEF 4.00€
402  MEXICAN CHICKEN 4.00€
403  GRILLED CHICKEN 4.00€ 
404  PORK 4.00€
HALOUMI CRUNCHWRAP 
405  VEGGIE 4.00€
406  CHICKEN 4.00€ 
407  BACON 4.00€
408 CRISPY CHICKEN   
 CRUNCHWRAP 4.00€
 GREEK CRUNCHWRAP 
409  GRILLED CHICKEN 4.00€ 
410  PORK 4.00€

QUESADILLAS
411  SEASONED BEEF 4.00€
412  MEXICAN CHICKEN 4.00€
413  GRILLED CHICKEN 4.00€
414  PORK 4.00€
415  CHEESE 2.80€

QUESARITOS
416  SEASONED BEEF 3.70€
417  MEXICAN CHICKEN 3.70€
418  GRILLED CHICKEN 3.70€ 
419  PORK 3.70€

BURRITOS
420  FIESTA BURRITO 3.40€

GREEK BURRITO  
421  GRILLED CHICKEN 4.20€
422  PORK 4.20€

CANTINA POWER BURRITO 
423 SEASONED BEEF 4.20€
424  MEXICAN CHICKEN 4.20€
425 GRILLED CHICKEN  4.20€
426  PORK 4.20€

FAJITA BURRITO 
427  SEASONED BEEF 4.20€
428  MEXICAN CHICKEN 4.20€
429  GRILLED CHICKEN  4.20€
430  PORK 4.20€

STUFT  BURRITO
431  SEASONED BEEF 4.20€
432  MEXICAN CHICKEN 4.20€
433 GRILLED CHICKEN  4.20€
434 PORK 4.20€
435  CRISPY CHICKEN BURRITO   4.20€
436  CRISPY CHICKEN CAESAR   
 BURRITO 4.20€
437  GRILLED CHICKEN CAESAR    
 BURRITO 4.20€ 

WHY PAY MORE
CRUNCHY TACOS
438  SEASONED BEEF 1.20€
439  MEXICAN CHICKEN 1.20€
440  BEEF SUPREME 1.80€ 
441  MEXICAN CHICKEN SUPREME 1.80€  

SOFT  TACOS
442 SEASONED BEEF 1.20€
443  MEXICAN CHICKEN 1.20€
444 BEEF SUPREME 1.80€
445  MEXICAN CHICKEN SUPREME  1.80€
446  GRILLED CHICKEN 1.80€
447  PORK 1.80€
448  ROLL UP CHEESE 1.60€
449  BEEFY MELT GRILLER 2.50€
450  SPICY CHICKEN GRILLER 2.50€

FRIES / NACHOS
451  REGULAR 1.80€
452  LARGE 2.00€

DRINKS
453 SOFT DRINK (Regular) 1.80€
454 SOFT DRINK (Large) 2.00€
455  MINERAL WATER (500ML) 1.00€
456  ORANGE JUICE (250ML) 1.00€

801 8021.60€ 2.40€

DESSERTS
Mexican dessert with sprinkled sugar and 
cinnamon. Served with side chocolate dip
Μεξικάνικο επιδόρπιο πασπαλισμένο με ζάχαρη 
άχνη και κανέλα. Σερβίρεται με σως σοκολάτας

Banana coated with hazelnut praline, 
wrapped in tortilla and garnished with 
coloured vermicelli
Μπανάνα επικαλυμμένη με πραλίνα φουντουκιού, 
τυλιγμένη σε τορτίγια και γαρνιρισμένη με 
χρωματιστή τρούφα

CHURROS BANURRITO

CHEESY 
FRIES/NACHOS

With nacho 
cheese sauce
Με σως τυριού

303 2.40€FOR 1

304 3.90€FOR 2

CHEESY SUPREME 
FRIES/NACHOS

With nacho cheese sauce, 
tomatoes and sour cream
Με σως τυριού, ντομάτα και 
σως γιαουρτιού

305 2.70€FOR 1

306 4.10€FOR 2

WITH
KID’S TOY
ΜΕ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

SPECIAL DEALS

• 2 Burritos of your choice  
• 2 Crunchwraps of your choice  
• 1 Loaded Nachos  
• 2 Reg. Fries

MEAL 
FOR 4

103

18.50€

• Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση / The prices can change without previous notice. • Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν το Φ.Π.Α. / Prices 
include V.A.T.  • Oι τιμές περιλαμβάνουν όλες τις νόμιμες χρεώσεις / Prices include all legal surcharges. 

Παρακαλώ ενημερώστε τον ταμία σας για να σας παρέχει τις σχετικές πληροφορίες για τα προϊόντα, σε σχέση με τυχόν αλλεργίες, δυσανεξίες και ευαισθησίες. /  Please 
inform your cashier if you have a food allergy, intolerance or sensitivity to provide you the necessary information and assist you with choosing the products suitable for your needs.

• 2 Crunchwrap Supreme (Beef or  Mexican Chicken)  
• 2 Taco Supreme (Beef or Mexican Chicken)  
• 2 Reg. Fries or Nachos 
• 2 Reg. Soft Drinks

102 MEAL 
FOR 2 12.95€

• Any Taco
• Any Burrito 
• Reg. Fries or Nachos  
• Reg. Soft Drinks

7.00€

101 MEAL 
FOR 1

Taco Bell is America’s leading Mexican Style quick service restaurant chain. It offers a range of Mexican inspired 
food such as Tacos, Burritos, Crunchwraps, Quesadillas, Nachos and more. All of our products are freshly 
prepared upon order and all are available with a wide range of ingredients including pure delicious meat.
Τα Taco Bell Κύπρου αποτελούν μέρος της μεγαλύτερης Αμερικανικής αλυσίδας εστιατορίων Μεξικανικού 
φαγητού! Προσφέρουν μια ποικιλία φαγητού εμπνευσμένη από το Μεξικό όπως είναι τα Tacos, Burritos, 
Crunchwraps, Quesadillas, Nachos κ.α. Τα προϊόντα μας φρεσκομαγειρεύονται κατόπιν παραγγελίας και είναι 
διαθέσιμα με ένα ευρύ φάσμα συστατικών, συμπεριλαμβανομένων και των νόστιμων κρεάτων μας.

THE TACO BELL WORLD / Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ TACO BELL

Nicosia:   •The Mall of Cyprus •Nicosia Mall• Themistokli Dervi  
Limassol: •MyMall
Paphos:   •Kings Avenue Mall

OUR
MENU



 SPECIALTY MEAL BURRITOS MEAL
WITH RICE
A warm flour tortilla, filled with rice, cheese and Taco Bell’s 
most irresistible ingredient combinations. 

Ζεστή, μαλακή τορτίγια, μεξικάνικο ρύζι, τυρί και με μια επιλογή 
από ακαταμάχητους συνδυασμούς υλικών του Taco Bell.

FAJITA BURRITO
Meat of your choice, sweet red and green peppers, 
onions, mexican rice, cheddar cheese and sour cream
Κρεατικό της επιλογής σας, κόκκινες και πράσινες πιπερίες, 
κρεμμύδι, ρύζι, τυρί τσένταρ, σως γιαουρτιού

208

209

210

211

Seasoned Beef / Βοδινό
Mexican Chicken / Μεξικάνικο Κοτόπουλο
Grilled Chicken / Κοτόπουλο Σχάρας
Pork / Χοιρινό

STUFT BURRITO
Meat of your choice, mexican rice, two cheese 
blend, Pepper Jack sauce and Fiesta Salsa
Κρεατικό της επιλογής σας, μεξικάνικο ρύζι, σάλτσα 
Pepper Jack, μείγμα δύο τυριών και σάλτσα Φιέστα

212

213

214

215

Seasoned Beef / Βοδινό
Mexican Chicken / Μεξικάνικο Κοτόπουλο
Grilled Chicken / Κοτόπουλο Σχάρας
Pork / Χοιρινό

All meals are served with soft drink and fries or nachos
Όλα τα γεύματα σερβίρονται με αναψυκτικό και τηγανητές πατάτες ή νάτσος  

All meals are served with soft drink and fries or nachos
Όλα τα γεύματα σερβίρονται με αναψυκτικό και τηγανητές πατάτες ή νάτσος  

GRILLERS 5.40€ I  5.90€

901 Beefy Melt 

A warm flour tortilla filled with beef, 
mexican rice, nacho cheese sauce and 
cheddar cheese
Ζεστή μαλακή τορτίγια με βοδινό, μεξικάνικο 
ρύζι, σως τυριού και τυρί τσένταρ

902 Spicy Chicken / Πικάντικο Κοτόπουλο

A warm flour tortilla, filled with mexican 
chicken, mexican rice, nacho cheese sauce 
and jalapeño
Ζεστή μαλακή τορτίγια, με μεξικάνικο κοτόπουλο, 
μεξικάνικο ρύζι, σως τυριού και jalapeños

CHICKEN STRIPS
4 Crispy chicken fillets with sweet 
chili sauce
4 φιλετάκια κοτόπουλο με sweet chili σως 

903 5.90€ I  6.40€

TACOS
3 soft or crunchy supreme tacos, filled with mexican 
chicken or beef, cheddar cheese, sour cream, lettuce and 
tomato 
3 μαλακά ή τραγανά tacos από καλαμπόκι με μεξικάνικο 
κοτόπουλο ή βοδινό, τυρί τσένταρ, σως γιαουρτιού, μαρούλι 
και ντομάτα 

904

905

Seasoned Beef / Βοδινό
Mexican Chicken / Μεξικάνικο Κοτόπουλο

5.80€ I  6.30€

6.00€ I   6.50€

6.00€ I  6.50€

6.00€ I  6.50€

All meals are served with soft drink and fries or nachos
Όλα τα γεύματα σερβίρονται με αναψυκτικό και τηγανητές πατάτες ή νάτσος  

CRUNCHWRAP MEAL
A warm, soft, flour tortilla, filled with beef or pork or mexican chicken or grilled chicken, 
lettuce, diced ripe tomatoes, warm nacho cheese sauce, a crunchy tostada shell and sour 
cream, wrapped up and grilled. 

Μαλακή τορτίγια, γεμάτη με μοσχάρι ή χοιρινό ή μεξικάνικο κοτόπουλο ή κοτόπουλο σχάρας, 
μαρούλι, σως τυριού, τραγανή καλαμποκίσια τορτίγια, ντομάτες και σως γιαουρτιού (sour cream), 
τυλιγμένη σε εξάγωνο σχήμα και ψημένη στη σχάρα.

A warm flour tortilla, filled with lettuce, tomato and Taco Bell’s most 
irresistible ingredient combinations.

Ζεστή, μαλακή τορτίγια, γεμιστή με μαρούλι, ντομάτα και με μια επιλογή από 
ακαταμάχητους συνδυασμούς υλικών του Taco Bell.

BURRITOS MEAL
WITH VEGETABLES

CRISPY CHICKEN 
BURRITO
2 Pieces of crispy chicken, diced bacon, 
lettuce, fiesta salsa, creamy jalapeno sauce
2 φιλετάκια κοτόπουλο, μπέικον, μαρούλι, fiesta 
σάλτσα, jalapeno σως 

205

CRUNCHWRAP 
SUPREME
Meat of your choice, lettuce, nacho cheese sauce, 
tomato, crunchy tostada and sour cream
Κρεατικό της επιλογής σας, μαρούλι, σως τυριού, ντομάτα, 
τραγανή καλαμποκίσια τορτίγια και σως γιαουρτιού

218

219

220

221

Seasoned Beef / Βοδινό
Mexican Chicken / Μεξικάνικο Κοτόπουλο
Grilled Chicken / Κοτόπουλο Σχάρας
Pork / Χοιρινό

223

224

Grilled Chicken / Κοτόπουλο Σχάρας
Pork / Χοιρινό

CANTINA POWER
BURRITO
Meat of your choice, with lettuce, guacamole, fiesta 
salsa, cheddar cheese, sour cream and ranch dressing
Κρεατικό της επιλογής σας, μαρούλι, γουακαμόλε, fiesta 
σάλτσα, τσένταρ, σως γιαουρτιού και ranch σως

201

202

203

204

Seasoned Beef / Βοδινό
Mexican Chicken / Μεξικάνικο Κοτόπουλο
Grilled Chicken / Κοτόπουλο Σχάρας
Pork / Χοιρινό

CRISPY CHICKEN 
CRUNCHWRAP 
2 Pieces of crispy chicken, diced bacon, lettuce, 
tomato, cheddar, creamy jalapeno sauce
2 φιλετάκια κοτόπουλο, μπέικον, μαρούλι, τομάτα, 
τσένταρ, jalapeno σως

222

GREEK 
CRUNCHWRAP 
Warm soft tortilla filled with grilled chicken or 
pork, crunchy tostada, tzatziki, nacho cheese 
sause, fiesta sauce, and lettuce wrapped and 
grilled

Ζεστή μαλακή τορτίγια με γέμιση από κοτόπουλο 
σχάρας, ή χοιρινο, τραγανή τορτίγια, τζατζίκι, σως  
τυριού, σάλτσα fiesta και μαρούλι, τυλιγμένη και ψημένη 
στη σχάρα

CRISPY CAESAR
BURRITO
Tortilla with chicken, lettuce, tomatoes, crunchy nachos 
and Caesar Dressing
Τορτίγια με κοτόπουλο, μαρούλι, ντομάτες, κομματάκια από 
νάτσος και ντρέσινγκ του Καίσαρα

206

207

Grilled Chicken / Κοτόπουλο Σχάρας
Crispy Chicken / Φιλετάκια Κοτόπουλο

All meals are served with soft drink and fries or nachos
Όλα τα γεύματα σερβίρονται με αναψυκτικό και τηγανητές πατάτες ή νάτσος  

A blend of two melted cheeses - cheddar and mozzarella - and a creamy 
Jalapeño sauce, all folded in a freshly toasted tortilla.  

Μείγμα δύο τυριών - τσένταρ και μοτσαρέλλα - και κρεμώδης σάλτσα Jalapeno, 
διπλωμένα σε τορτίγια και ψημένα στη σχάρα. 

Soft tortilla with minced beef or grilled chicken or Mexican chicken or pork, sour yogurt 
sauce and jalapeno sauce wrapped in a second soft tortilla with mexican rice, melted 
Nacho cheese sauce and cheddar cheese, grilled. 

Μαλακή τορτίγια με βοδινό κιμά ή κοτόπουλο σχάρας ή μεξικάνικο κοτόπουλο ή χοιρινό, ξινή 
σάλτσα γιαουρτιού και σάλτσα χαλαπένο τυλιγμένα σε δεύτερη μαλακή τορτίγια με μεξικάνικο 
ρύζι, σως τυριού και τυρί τσένταρ ψημένη στη σχάρα. 

QUESADILLA MEAL

QUESARITO MEAL

QUESARITO
Meat of your choice, nacho cheese sauce, sour cream, 
jalapeno sauce and mexican rice. Then wrapped up 
in a grilled quesadilla loaded with melted cheese
Κρεατικό της επιλογής σας, σως τυριού, σως γιαουρτιού, 
jalapeno σως και μεξικάνικο ρύζι τυλιγμένο σε ψημένη 
quesadilla γεμάτη λιωμένο τυρί

228

229

230

231

Seasoned Beef / Βοδινό
Mexican Chicken / Μεξικάνικο Κοτόπουλο
Grilled Chicken / Κοτόπουλο Σχάρας
Pork / Χοιρινό

Meat of your choice with two cheese blend - cheddar & 
mozzarella cheese and creamy Jalapeño sauce
Κρεατικό της επιλογής σας με μείγμα δύο τυριών - τυρί τσένταρ 
και μοτσαρέλα και jalapeno σως

QUESADILLA 

224

225

226

227

Seasoned Beef / Βοδινό
Mexican Chicken / Μεξικάνικο Κοτόπουλο
Grilled Chicken / Κοτόπουλο Σχάρας
Pork / Χοιρινό

All meals are served with soft drink and fries or nachos
Όλα τα γεύματα σερβίρονται με αναψυκτικό και τηγανητές πατάτες ή νάτσος  

for
cheeselovers

for
cheeselovers

906

907

Grilled Chicken / Κοτόπουλο Σχάρας
Pork / Χοιρινό

GREEK BURRITO
Warm flour tortilla with grilled chicken or pork, 
fries, tzatziki sauce and fiesta salsa
Ζεστή τορτίγια με κοτόπουλο σχάρας ή χοιρινό, 
τηγανιτές πατάτες, τζατζίκι και σάλτσα fiesta.

6.00€ I  6.50€

5.60€ I  6.10€6.00€ I  6.50€

6.00€ I  6.50€

6.00€ I  6.50€6.00€ I  6.50€

6.00€ I  6.50€

6.00€ I  6.50€

LARGE 
MEAL

LARGE 
MEAL

LARGE 
MEAL

LARGE 
MEAL

LARGE 
MEAL

LARGE 
MEAL

LARGE 
MEAL

LARGE 
MEAL

LARGE 
MEAL

LARGE 
MEAL

LARGE 
MEAL

LARGE 
MEAL

LARGE 
MEAL

LARGE 
MEAL


