
ΜΕΖΕΔΕΣ ΚΑΙ ΟΡΕΚΤΙΚΑ  //  FINGER FOOD & TO SHARE

Ανοιξιάτικα κινέζικα ρολλς με γλυκόξινη σάλτσα  9.00 
Spring rolls with sweet and sour sauce

Κεφτεδάκια με σως γιαουρτιού και ελληνική πίτα 8.50 
Meatballs with a yoghurt sauce and greek pita bread

Μπουκίτσες κοτόπουλου πανέ με σως καυτερής μουστάρδας 9.00 
Chicken nuggets with Dijon mustard

Oμελέτα με 3 υλικά της επιλογής σας, και πατάτες τηγανιτές 6.00 
Omellete with 3 ingredients of your choice, plus french fries

Ποικιλία ελληνικών και μεσογειακών τυριών με κριτσίνια,  8.00 
ελιές και ντιπ  
Assortment of greek & mediterranean cheese with bread sticks,  
olives and dips

Φέτα ψητή με πιπεριά, ντομάτα και πάπρικα 6.00 
Oven-baked feta cheese with peppers, tomato and paprika

Ποικιλία από ελληνικά μεζεδάκια (πράσινες και μαύρες ελιές,    8.50  
τζατζίκι, τυροκαυτερή, μελιτζανοσαλάτα, ντολμαδάκια, φέτα)   
Assortment of greek mezze (green & black olives, tzatziki, greek spicy  
cheese spread, feta cheese, aubergine salad and stuffed vine leaves)

ΣΝΑΚΣ ΚΑΙ ΣΑΝΤΟYΙΤΣ  //  SNACKS & SANDWICHES

Αυθεντικό κλαμπ σάντουιτς (καπνιστό ζαμπόν, μπέικον,  9.50 
τυρί, κοτοσαλάτα, ντομάτα, μαρούλι, μαγιονέζα)  
με πατάτες τηγανιτές και σαλάτα 
Traditional Club sandwich (with smoked ham, bacon, cheese, chicken  
salad, lettuce, tomato, mayonnaise) with french fries and salad

Mπρουσκέτες με φρέσκια τομάτα, ρόκα, φέτα και πέστο βασιλικού 6.50 
Bruschettas with fresh tomato, rocket, feta and basil pesto

Μπαγκέτα ολικής αλέσεως με καπνιστό σολωμό, αγγούρι  7.50 
και τυρί Φιλαδέλφεια  
Wholegrain baguette with smoked salmon, cucumber and cream cheese 

Μπαγκέτα με καπν. γαλοπούλα, γραβιέρα και ανάμεικτη σαλάτα  6.50 
Baguette with smoked turkey, cheese and mixed green salad 

Κλάμπ σάντουιτς με ψητές μελιτζάνες, πιπεριές, λιαστές  9.00 
ντομάτες και ανθότυρο  
Vegetarian club sandwich with grilled aubergines, roasted peppers,  
sundried tomatoes and greek cottage cheese

KYΡΙΩΣ ΠΙΑΤΑ  //  MAIN DISHES

Σπιτική σούπα λαχανικών 6.00 
Homemade vegetable soup 

Πίτα της ημέρας (Κις Λωραίν, τυρόπιτα, σπανακόπιτα,  7.00  
χορτόπιτα, πρασσόπιτα με κατσικίσιο τυρί) - ρωτήστε μας 
Quiche / Pie of the day (Quiche Lorraine, cheese pie, spinach pie,  
vegetable pie, leek pie with goat’s cheese) - please ask your waiter

Ζυμαρικά ημέρας - ρωτήστε μας 8.00 
Pasta of the day - please ask your waiter

Χειροποίητα γεμιστά ραβιόλια με κιμά ωγκρατέν 10.00 
Homemade minced meat ravioli au gratin

Παραδοσιακός μoυσακάς 9.00 
Traditional greek moussaka

Ψητά λαχανικά εποχής με χαλούμι σχάρας, σως βαλσάμικο  8.50 
και ελαιόλαδο  
Seasonal grilled vegetables with halloumi cheese, in a balsamic  
and olive oil dressing

Κλασικό hamburger ή cheeseburger (200 γρ. μοσχαρίσιος  9.50 
κιμάς, ντομάτα, τυρί, σαλάτα, ροδέλες κρεμμυδιού)  
με τηγανιτές πατάτες και σαλάτα. Έξτρα:  μπέικον (+ 1.00) /  
έξτρα τυρί (+ 0.60) / μανιτάρια σωτέ (+ 1.20) / διπλό μπιφτέκι (+ 2.50) 
Classic hamburger or cheeseburger (200 gr. beef, tomatoes, cheese, green  
salad, onions) accompanied by chips and salad. Extra ingredients: bacon  
(+ 1.00) / extra cheese (+ 0.60) / sauteed mushrooms (+ 1.2 0) / double burger (+ 2.50)

Σουβλάκι κοτόπουλου με ελληνική πίτα, πατάτες τηγανιτές,   11.00 
τζατζίκι, ντομάτα και αγγούρι  
Grilled chicken skewer with greek pita bread, french fries, tzatziki,  
tomato & cucumber

Ψαρονέφρι σχάρας με σως μαυροδάφνης, ρύζι μπασμάτι  13.00 
και ψητά λαχανικά 
Grilled pork tenderloin with sweet red wine sauce, basmati rice  
and grilled vegetables

Διαιτητικό burger γαλοπούλας με λαχανικά σχάρας  9.00 
Low calorie turkey burger with grilled vegetables 

ΣΑΛΑΤΕΣ  //  SALADS

Σαλάτα ρόκας με φρέσκο πορτοκάλι, παρμεζάνα και σουσάμι 7.50 
Rocket salad with fresh orange, parmesan cheese and sesame

Σαλάτα Καπρέζε (ντομάτα και μοτσαρέλα) με σως πέστο 8.50 
της Γένοβας 
Caprese salad (tomatoes & Buffalo mozzarella) with genovese  
pesto sauce

Κρητικός ντάκος 6.00 
Dakos salad 

Παραδοσιακή σαλάτα του Καίσαρα, με μπείκον ή κοτόπουλο  12.00 
Caesar salad, with your choice of bacon or chicken 

Χωριάτικη σαλάτα 8.00 
Traditional Greek salad 

Ανάμεικτη πράσινη σαλάτα με ζεστό μανούρι, μπέικον  7.50 
και μπαλσάμικο 
Mixed green salad with warm manouri cheese, bacon and  
a balsamic drizzle 

Πράσινη σαλάτα με καπνιστό σολωμό, αβοκάντο και  11.50 
σως εσπεριδοειδών 
Green salad with smoked salmon, avocado and citrus sauce

ΓΛYΚΑ  //  DESSERTS

Τσηζ κέικ / Cheesecake  7.00

Ελληνικά παραδοσιακά γλυκά / Greek traditional desserts 7.00

Φρέσκα φρούτα εποχής / Fresh seasonal fruit  7.00

Γιαούρτι με καρύδια και μέλι / Greek yoghurt with honey and walnuts 6.00

Σοκολατόπιτα / Μoist chocolate cake 6.00

Kαρυδόπιτα με παγωτό βανίλια / Walnut cake with vanilla ice-cream 8.00

Ποικιλία από παγωτά / Selection of ice-cream  (per scoop)  2.00

Οι τιμές περιλαμβάνουν όλους τους φόρους. Θα προστίθεται 15% έξτρα χρέωση για room service.  
Prices include all applicable taxes. A 15% supplement for room service will apply.

Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ YΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ  
ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ − ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ)

CONSUMER IS ΝΟΤ OBLIGED TO PAY IF THE NOTICE OF 
PAYMENT HAS ΝΟΤ BEEN RECEIVED (RECEIPT − INVOICE)



hungry?
ΜΕΝΟY  //  FOOD MENU


