Feeling Hungry?

ΗΜΕΡΗΣΙΟ μενού/ ALL-DAY Menu

Σερβίρεται 8:00 – 23:30 στο χώρο του μπαρ ή στο δωμάτιο (εσωτ.805)
Served from 8:00 – 23:30 by the pool bar or as a room service (int.805)

Τζατζίκι με πίτες στη σχάρα
Tzatziki with grilled pita bread

4.50€

Πατάτες τηγανιτές με φέτα και ρίγανη
Fries with feta and oregano

4.50€

Ομελέτα με τυριά, ντομάτα και μανιτάρια
Omelet with cheeses, tomato and mushrooms

7.00€

“Mandraki” ελληνική σαλάτα
“Mandraki” Greek salad

7.50€

Μπρουσκέτα με κατσικίσιο τυρί και ελληνικά αλλαντικά
Bruschetta with soft cheese & Greek cold cuts

6.50€

Σαλάτα του Καίσαρα με κοτόπουλο & αυθεντική Caesar σος
Caesar salad with chicken and the original Caesar’s dressing

8.00€

Ανοιχτό σάντουιτς με ταρτάρ μοσχαριού & πράσινη σαλάτα
Open sandwich with beef tartar and fresh seasonal salad

8.50€

Ταμπουλέ με κινόα
Super food Quinoa salad

8.50€

Quesadilla με κοτόπουλο, αβοκάντο, μπέικον & τσένταρ
Quesadilla with chicken, avocado, bacon & cheddar

8.50€

Classic Κλαμπ σάντουιτς με πατάτες τηγανιτές
Classic Club sandwich with homemade potato fries

7.50€

Πίτσα Μαργαρίτα
Pizza Margarita

8.50€

Πίτσα σπέσιαλ με αλλαντικά, μοτσαρέλα και μανιτάρια
Pizza special with cured meats, mozzarella and mushrooms

10.00€

Ψωμί Καμπαγιού με τονοσαλάτα και τσιπς πατάτας
Campaillou bread with tuna salad and potato crisps

7.00€

Τοστ κασέρι ζαμπόν και τσιπς πατάτας
Ham & cheese toast with potato crisps

3.50€

Σπιτικό Ψωμί +
Ποικιλία από
Ελληνικές ελιές
3,50€

Homemade
Bread + Variety
of Greek olives
3,50€

ΗΜΕΡΗΣΙΟ μενού/ ALL-DAY Menu

Σερβίρεται 8:00 – 23:30 στο χώρο του μπαρ ή στο δωμάτιο (εσωτ.805)
Served from 8:00 – 23:30 by the pool bar or as a room service (int. 805)

Ζυμαρικά με σάλτσα Νάπολης
Neapolitan pasta with cherry tomatoes, basil and garlic

8.00€

Μπολονέζ με ελληνικά μυρωδικά
Bolognaise with Greek herbs

9.00€

Καρμπονάρα με αυθεντική συνταγή
Carbonara with the original recipe

9.00€

King’s burger μοσχαρίσιο με σάλτσα μπάρμπεκιου
King’s beef burger with bbq sauce
Queen’s burger κοτόπουλο με μαγιονέζα ρόκας
Queen’s chicken burger with rocket mayonnaise

10.00€

9.00€

Σνίτσελ κοτόπουλο α λα κρεμ με πατάτες τηγανιτές
9.00€
Chicken schnitzel with creamy mushrooms sauce and potato fries
Wraps χοιρινού γύρου με πατάτες τηγανιτές & τζατζίκι
Pork Gyros wraps with potato fries and tzatziki sauce

7.50€

Φρέσκο ψάρι ημέρας με σος ταρτάρ και πατάτες τηγανιτές
Fresh bone-out Fish with potato fries and tartar sauce

14.00€

Χταπόδι με φάβα
Octopus with Fava beans spread

11.00€

Παραδοσιακό πιάτο ημέρας
Traditional dish of the day

9.00€

Βάφλα με Nutella μπανάνα και μπισκότο
Waffle with Nutella banana and biscuit

6.00€

Φρουτοσαλάτα με μέλι και καρύδια
Fruit salad with honey and walnuts

5.00€

Πλατό εκλεκτών ελληνικών τυριών / αλλαντικών
Selection of Greek deli cheeses / cured meats

6.00€

Γιαούρτι με μέλι και ελληνικούς σπόρους
Greek Yogurt with honey and super food seeds

4.50€

Carte d'or μπάλα Παγωτό
Carte d’or scoop of Ice-cream

2.00€

Μενού από τον βραβευμένο Σεφ Νικόλαο Σταυρακάκη
Menu by the awarded Chef Nikolaos Stavrakakis

