FOOD
MENU
Breakfast & Brunch
Served from / Σερβίρεται 9:00-12:00

Croissant (No. 1, 3, 7)

€2.50

Kids Croissants (No. 1, 3, 7)

€3.50

Butter | marmalades
Βούτυρο | μαρμελάδες

Mini croissants | ham | cheese
Κρουασανάκια | ζαμπόν | τυρί

Plain Omelette (No. 1, 3, 10)

€5.00

Egg White Omelette (No. 1, 3, 10)

€5.00

Ομελέτα

Ομελέτα με ασπράδια

Add to your omelette | Πρόσθεσε στην ομελέτα σου

Brunch Tower (for 2 | για 2) (No. 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10)

Mini croissants | bagels | Danish | muffins | scones | smoked salmon |
smoked turkey | marmalades | butter
Κρουασανάκια και διάφορα αρτοσκευάσματα | καπνιστό σολομό |
γαλοπούλα | μαρμελάδες | βούτυρο

Natural Yoghurt (No. 7, 8)

€16.90

€5.90

Honey | walnuts
Μέλι | καρύδια

Bacon | Μπέικον (No. 12)
Ham | Ζαμπόν (No. 12)
Cheddar cheese | Τσένταρ (No. 7)
Halloumi | Χαλούμι (No. 7)
Mushrooms | Μανιτάρια
Onion | Κρεμμύδι
Peppers | Πιπεριές

€0.60
€0.60
€0.60
€0.60
€0.60
€0.60
€0.60

Breakfast Bagel (No. 1, 3, 7, 10, 12)

€8.90

Smoked Salmon Bagel (No. 1, 3, 4, 7, 10, 12)

€8.90

Bacon | Cheddar cheese | fried egg | hash browns | salad
Μπέικον | τσένταρ | τηγανητό αυγό | πατάτες “hash browns” | σαλάτα

Yoghurt & Granola (No. 1, 3, 7, 8, 12)
Honey | forest fruits
Μέλι | φρούτα του δάσους

€6.50

Two Fried Eggs on Toast (No. 1, 3, 10)

€3.50

Wholegrain bagel | cream cheese | smoked salmon | baby rucola |
avocado | cherry tomatoes
“Bagel” ολικής | κρέμα τυριού | καπνιστός σολομός | ρόκα |
αβοκάντο | ντοματίνια

Scrambled Eggs (No. 1, 3, 7)
Spinach | feta cheese | mushrooms
Σπανάκι | τυρί φέτα | μανιτάρια

€7.40

Smoked Turkey Bagel (No. 1, 3, 7, 10, 12)

€7.90

Eggs Benedict (No. 1, 3, 10, 12)
Poached eggs | toasted English muffin | hollandaise sauce
Choice of: Prosciutto Crudo or Smoked Salmon (No. 4)
Αυγά ποσέ | φρυγανισμένο Αγγλικό μάφιν | σος “hollandaise”
Επιλογή: Προσούτο ή Καπνιστό Σολομό

€7.00

American Pancakes (No. 1, 3, 7)
Maple syrup | butter
Σιρόπι σφενδάμου | βούτυρο
*Add bacon | Πρόσθεσε μπέικον (No. 12)

€7.25

Tiramisu Pancakes (No. 1, 3, 7)
Tiramisu cream | espresso | maple syrup
Κρέμα τιραμισού | εσπρέσο | σιρόπι σφενδάμου

€7.50

Forest Fruits Pancakes (No. 1, 3, 7)

€7.90

Δύο τηγανητά αυγά σε τoστ

English Breakfast (No. 1, 3, 7, 12)

Two eggs | sausage | mushrooms | baked beans | bacon | grilled tomato |
toast | butter | marmalade
Δύο αυγά | λουκάνικο | μανιτάρια | φασόλια | μπέικον | ψητή ντομάτα |
τoστ | βούτυρο | μαρμελάδα

€10.50

White bagel | smoked turkey | Edam cheese | hash browns | salad
Άσπρο “bagel” | καπνιστή γαλοπούλα | τυρί Edam | πατάτες “hash browns” |
σαλάτα

€1.00

Forest fruits | white chocolate
Φρούτα του δάσους | λευκή σοκολάτα

Platters / Πιατέλες
Cheese Platter (No. 1, 3, 7, 8, 12)
International cheeses & garnishes
Διεθνή τυριά & γαρνιτούρες

€19.00

Cheese & Charcuterie Platter (No. 1, 3, 7, 8, 12)

€21.00

International cold cuts, cheeses & garnishes
Διεθνή αλλαντικά, τυριά & γαρνιτούρες

Starters & Appetizers / Ορεκτικά
Soup of the day

Σούπα της ημέρας

Octopus (No. 9, 10, 14)
Fava | olive oil vierge
Φάβα | λαδόξυδο
Tomato Mozzarella (No. 7, 8)

Tomato | fresh mozzarella | baby rucola | basil pesto | balsamic glaze
Ντομάτα | φρέσκια μοτσαρέλα | ρόκα | πέστο βασιλικού | βαλσάμικο γλάσο

Warm Fyllo Crusted Feta (No. 1, 3, 7)

Pomegranate sauce
Σος ροδιού

€7.00
€13.90

Prosciutto Rosettes (No. 1, 3, 7, 12)
Goat’s cheese | rucola | forest fruit coulis | strawberries | grapes
Κατσικίσιο τυρί | ρόκα | κουλί φρούτων του δάσους | φράουλες |
σταφύλια
BBQ Chicken Wings (No. 1, 4, 6, 10, 11, 12)

€8.90

Chicken wings | barbeque sauce
Φτερούγες κοτόπουλο | σος μπάρμπεκιου

Prawn Dumplings (No. 1, 2, 6)
€6.80

Steamed prawn dumplings | soya teriyaki dressing
Dumplings γαρίδας στον ατμό | ντρέσινγκ σόγιας teriyaki

(6pcs)
(12pcs)

€8.20

€6.90
€10.90
€7.20

Food described in this menu may contain nuts or derivatives of nuts. If you suffer from any allergy or food intolerance or for any other dietary requirements please let us know. Prices include all Taxes.
Τα φαγητά που περιγράφονται σε αυτό το μενού μπορεί να περιέχουν ξηρούς καρπούς ή παράγωγα. Εάν έχετε αλλεργία ή δυσανεξία σε κάποιο τρόφιμο ή οποιεσδήποτε άλλες διατροφικές
απαιτήσεις, παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε. Οι τιμές περιλαμβάνουν όλους τους φόρους.

FOOD
MENU
Sushi Corner / Επιλογές Σούσι
Maki & Rolls
Benihana Roll (8 pcs - 8 κομ.) (No. 1, 2, 4, 6, 10, 11, 12)
Sliced avocado / crabmeat / cucumber / tobiko caviar
Κομμάτια αβοκάντο / καβοuρόψιχα / αγγουράκι / χαβιάρι “tobiko”

€11.90

Spider Roll (8 pcs - 8 κομ.) (No. 1, 2, 6, 10, 12)
Soft crab / iceberg / crabmeat / cucumber
Κάβουρας / μαρούλι / καβουpόψυχα / αγγουράκι

€14.60

Philadelphia Roll (8 pcs - 8 κομ.) (No. 1, 4, 6, 7, 10, 12)

€11.90

Dragon Roll (8 pcs - 8 κομ.) (No. 1, 2, 6, 10, 12)

€14.60

Salmon - Tamago (8 pcs - 8 κομ.) (No. 1, 3, 4, 10, 11, 12)

€13.00

Veg Roll (8 pcs - 8 κομ.) (No. 1, 6, 10, 12)
Avocado / cucumber / asparagus / carrot / tofu
Αβοκάντο / αγγουράκι / σπαράγγια / καρότο / τόφου

€12.20

Shrimp Lover’s Roll (8 pcs - 8 κομ.) (No. 1, 2, 4, 6, 9, 10, 12)

€13.90

€14.80

Spicy Tuna Roll (8 pcs - 8 κομ.) (No. 1, 4, 6, 10, 12)

S
Tuna / spicy sauce / cucumber / roasted sesame seeds
Τόνος / καυτερή σάλτσα / αγγουράκι / καβουρδισμένο σουσάμι

€13.60

Volcano Roll (8pcs - 8 κομ.) (No. 1, 2, 4, 6, 10, 12)
Shrimp tempura / takuan (yellow radish) / mango / spring onion /
sweet chilly / sweet mayo / unagi sauce
Γαρίδα “tempura” / κίτρινο ραπανάκι / μάνγκο / φρέσκο κρεμμυδάκι /
γλυκό τσίλι / γλυκιά μαγιονέζα / σος “unagi”
Samurai Roll (8pcs - 8 κομ.) (No. 1, 2, 6, 7, 10, 11, 12)

€12.70

King Prawn Roll (8 pcs - 8 κομ.) (No. 1, 2, 3, 4, 6, 10, 12)
Crabmeat / king prawns / mango / avocado / cucumber / tobiko caviar /
mayonnaise
Καβουρόψιχα / μεγάλες γαρίδες / μάνγκο / αβοκάντο / αγγουράκι /
χαβιάρι “tobiko” / μαγιονέζα

€13.90

€15.90

Sashimi Roll (8 pcs - 8 κομ.) (No. 1, 2, 4, 6, 10, 12)

€13.90

Black Ebi - Roll (8 pcs - 8 κομ.) (No. 1, 2, 3, 4, 6, 10, 12)
Smoked Unagi / prawn tempura / cucumber / mango / squid ink / nori /
tobiko caviar / sriracha mayonnaise sauce / tempura crust
Καπνιστό χέλι / γαρίδες τεμπούρα / αγγουράκι / μάνγκο / μελάνι σουπιάς /
φύλλο από φύκια / χαβιάρι “tobiko” / μαγιονέζα “sriracha’’ / κρούστα τεμπούρας

€15.90

Yabashi Roll (8pcs - 8 κομ.) (No. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 12)
Kani (crabmeat) / tuna / mango / avocado / togarashi (spices) / green
masago (caviar) / red masago (caviar) / tanoki (tempura flakes) / unagi
sauce / wasabi mayo / sriracha sauce
Καβουρόψιχα / τόνος / μάνγκο / αβοκάντο / μπαχαρικά / χαβιάρι /
νιφάδες “tempura” / σος “unagi” / μαγιονέζα “wasabi” / σος “sriracha’’

Salmon / philadelphia cream cheese / mango / avocado
Σολομός / τυρί “philadelphia” / μάνγκο / αβοκάντο

Salmon / smoked unagi / Japanese omelette / crabmeat / black sesame
Σολομός / καπνιστό χέλι / Ιαπωνική ομελέτα / καβοuρόψιχα / μαύρο σουσάμι

Crabmeat / shrimp tempura / cucumber
Καβουρόψιχα / γαρίδες τεμπούρα / αγγουράκι

Tuna / salmon / prawns
Τόνος / σολομός / γαρίδες

Prawn / crabmeat / cucumber / avocado / eel
Γαρίδα / καβουρόψιχα / αγγουράκι / αβοκάντο / χέλι

Shrimp tempura / cucumber / orange tobiko (caviar) / black sesame /
tanoki (tempura flakes) / kani (crabmeat) / cream cheese / spicy mayo
Γαρίδα “tempura” / αγγουράκι / χαβιάρι / μαύρος σουσάμι / νιφάδες
“tempura” / καβουρόψιχα / κρέμα τυριού / πικάντικη μαγιονέζα

Sushi Roll Platter (16 pcs - 16 κομ.) (No. 1, 2, 4, 6, 9, 10, 11, 12) €25.00
Benihana, Shrimp lover’s, Spicy tuna and Sashimi roll
(4 pcs each - 4 κομ. το κάθε ένα)

Sashimi (5 pcs - 5 κομ.)
Raw fish, served with ginger, wasabi and soya sauce / Ωμό ψάρι, σερβίρεται με τζίντζερ, “wasabi” και σος σόγιας

Salmon Sashimi (5 pcs - 5 κομ.) (No. 1, 4, 6, 10)

€8.90

Tuna Sashimi (5 pcs - 5 κομ.) (No. 1, 4, 6, 10)

€9.20

Σολομός
Τόνος

King Prawns Sashimi (5 pcs - 5 κομ.) (No. 1, 2, 6, 10)

€14.50

Μεγάλες Γαρίδες

Seabass Sashimi (5 pcs - 5 κομ.) (No. 1, 4, 6, 10)

€8.40

Λαβράκι

Tamago (egg omelette) Sashimi (5 pcs - 5 κομ.) (No. 1, 3, 6, 10)
Ομελέτα

€6.70

Unagi Sashimi (5 pcs - 5 κομ.) (No. 1, 4, 6, 10)

€13.50

Sashimi Selection (No. 1, 2, 3, 4, 6, 10)
Tuna / salmon / ebi / tamago (egg omelette) / unagi / seabass
(3 pcs each)
Τόνος / σολομός / “ebi” / ομελέτα / χέλι / λαβράκι
(3 κομ. το κάθε ένα)

€32.00

Sashimi Platter (No. 1, 2, 4, 6, 10)

€18.00

Χέλι

Salmon / tuna / prawn (3 pcs each)
Σολομός / τόνος / γαρίδα (3 κομ. το κάθε ένα)

Nigiri Sushi (2 pcs - 2 κομ.)
A piece of raw fish on rice / Κομμάτι από ωμό ψάρι πάνω σε ρύζι

King Prawns (2 pcs - 2 κομ.) (No. 1, 2, 6, 10)

€6.20

Tamago (egg omelette) Nigiri (2 pcs - 2 κομ.) (No. 1, 3, 6, 10)

€3.20

Salmon (2 pcs - 2 κομ.) (No. 1, 4, 6, 10)

€5.70

Unagi Nigiri (2 pcs - 2 κομ.)

€8.20

Tuna (2 pcs - 2 κομ.) (No. 1, 4, 6, 10)

€5.90

Nigiri Selection (No. 1, 2, 3, 4, 6, 10)

Seabass Nigiri (2 pcs - 2 κομ.) (No. 1, 4, 6, 10)

€4.50

Μεγάλες Γαρίδες
Σολομός
Τόνος

Λαβράκι

Ομελέτα
Χέλι

(No. 1, 4, 6, 10)

Tuna / ebi / tamago (egg omelette) / unagi / seabass (2 pcs each)
Τόνος / “ebi” / ομελέτα / χέλι / λαβράκι (2 κομ. το κάθε ένα)

€26.00

Food described in this menu may contain nuts or derivatives of nuts. If you suffer from any allergy or food intolerance or for any other dietary requirements please let us know. Prices include all Taxes.
Τα φαγητά που περιγράφονται σε αυτό το μενού μπορεί να περιέχουν ξηρούς καρπούς ή παράγωγα. Εάν έχετε αλλεργία ή δυσανεξία σε κάποιο τρόφιμο ή οποιεσδήποτε άλλες διατροφικές
απαιτήσεις, παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε. Οι τιμές περιλαμβάνουν όλους τους φόρους.

FOOD
MENU
Sushi Corner / Επιλογές Σούσι
Sushi Combinations
Nigiri Platter (10 pcs - 10 κομ.) (No. 1, 2, 3, 4, 6, 10)

€24.50

Sushi Roll & Sashimi Platter (20 pcs - 20 κομ.)

€32.50

King prawns / Tamago (egg omelette) / salmon / tuna / seabass
(2 pcs each)
Μεγάλες γαρίδες / ομελέτα / σολομός / τόνος / λαυράκι
(2 κομ. το κάθε ένα)
(No. 1, 2, 4, 6, 9, 10, 11, 12)
Benihana / Shrimp lover’s / Spicy tuna
(4 pcs each - 4 κομ. το κάθε ένα)
Salmon / Tuna sashimi
(4 pcs each - 4 κομ. το κάθε ένα)

Sushi Roll Platter (24 pcs - 24 κομ.) (No. 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12) €37.00
Benihana / Shrimp lover’s / Spicy tuna / Sashimi roll / Philadelphia Roll /
Salmon – Tamago (egg omelette)
(4 pcs each - 4 κομ. το κάθε ένα)

Sushi Roll & Sashimi Platter (34 pcs - 34 κομ.)

€55.00

Sushi Roll & Sashimi Platter (47 pcs - 47 κομ.)

€73.00

(No. 1, 2, 4, 6, 9, 10, 11, 12)
Benihana / Shrimp lover’s / Spicy tuna / Spider roll
(4 pcs each - 4 κομ. το κάθε ένα)
Salmon / tuna / seabass sashimi
(6 pcs each - 6 κομ. το κάθε ένα)
(No. 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12)
Salmon Sashimi (5 pcs - 5 κομ.)
Tuna Sashimi (5 pcs - 5 κομ.)
Seabass Sashimi (5pcs - 5κομ.)
Dragon Roll (8 pcs - 8 κομ.)
Black Ebi Roll (8 pcs - 8 κομ.)
Salmon - Tamago (8 pcs - 8 κομ.)
Spicy Tuna Roll (8 pcs - 8 κομ.)

Salads / Σαλάτες
Greek Salad (No. 7, 10)
Tomato | cucumber | green peppers | black olives | feta cheese | onion |
oregano | olive oil & lemon dressing
Ντομάτα | αγγουράκι | πράσινες πιπεριές | μαύρες ελιές | τυρί φέτα |
κρεμμύδι | ρίγανη | λαδολέμονο

€10.90

Grilled Prawn & Avocado Salad (No. 2, 3, 10)
Prawns | avocado | mixed greens | cherry tomatoes | cucumber |
mixed peppers | mango vinaigrette
Γαρίδες| αβοκάντο | πράσινη σαλάτα | ντοματίνια | αγγουράκι |
πολύχρωμες πιπεριές | βινεγκρέτ μάνγκο

€13.50

Halloumi Salad (No. 3, 7, 10)
Fried halloumi | bacon | mushrooms | cherry tomatoes | rucola |
honey balsamic vinaigrette
Τηγανητό χαλούμι | μπέικον | μανιτάρια | ντοματίνια | ρόκα |
βινεγκρέτ με βαλσάμικο & μέλι

€12.50

Vegan Quinoa Salad (No. 12)
Quinoa | orange | dry figs & apricots | baby rucola | tofu | orange dressing
Κινόα | πορτοκάλι | αποξηραμένα σύκα & βερίκοκα | ρόκα |
ντρέσινγκ πορτοκαλιού

€14.40

Chicken Caesar Salad (No. 1, 3, 7, 10)
Grilled chicken fillet | iceberg lettuce | romaine hearts | bacon |
garlic crouton | parmesan | Caesar sauce
Ψητό φιλέτο κοτόπουλο | μαρούλι “iceberg” | καρδίες μαρουλιού |
μπέικον | κρουτόν με σκόρδο | παρμεζάνα | Caesar σος

€13.50

Enrich your salad | Εμπλούτισε τη σαλάτα σου:

Goat’s Cheese Salad (No. 3, 7, 8, 10)
Goat’s cheese | mixed greens | pomegranate | sundried tomatoes |
roasted almond flakes | cherry vinaigrette
Κατσικίσιο τυρί | πράσινη σαλάτα | ρόδι | λιαστές ντομάτες |
νιφάδες αμυγδάλου | βινεγκρέτ κεράσι

€13.90

Goat’s Cheese | Κατσικίσιο Τυρί (60g) (No. 7)
Chicken Breast | Στήθος Κοτόπουλο (250g) (No. 10)
Avocado (Half) | Αβοκάντο (Μισό)
Prawns (13/15 size) - per piece | Γαρίδες (13/15) - ανά γαρίδα (No. 2)
Fried Halloumi | Τηγανητό Χαλούμι (120g) (No. 7)

€2.80
€4.80
€1.80
€2.90
€3.00

Burgers / Μπέργκερ
Served with potato curlies and proper condiments / Σερβίρονται με σγουρές πατάτες και καρυκεύματα

Chicken Burger (250g) (No. 1, 3, 7, 10)
Chicken minced meat | brioche bun | yoghurt dip
Κιμάς κοτόπουλο | ψωμάκι brioche | ντιπ γιαουρτιού

€12.50

Angus Beef Burger (250g) (No. 1, 3, 10, 12)
100% Prime Angus beef char-grilled to your preference | brioche bun |
barbeque sauce
100% Prime Angus βοδινό ψημένο αναλόγως προτίμησης |
ψωμάκι brioche | σος μπάρμπεκιου

€14.50

Add to your burger | Πρόσθεσε στο μπέργκερ σου

Bacon | Μπέικον (No. 12)
Cheddar Cheese | Τσένταρ (No. 7)
Sautéed Mushrooms | Μανιτάρια Σοτέ
Caramelized Onions | Καραμελωμένα Κρεμμύδια
Fried Egg | Τηγανητό Αυγό (No. 3)

€1.00
€1.20
€1.20
€1.00
€1.00

Food described in this menu may contain nuts or derivatives of nuts. If you suffer from any allergy or food intolerance or for any other dietary requirements please let us know. Prices include all Taxes.
Τα φαγητά που περιγράφονται σε αυτό το μενού μπορεί να περιέχουν ξηρούς καρπούς ή παράγωγα. Εάν έχετε αλλεργία ή δυσανεξία σε κάποιο τρόφιμο ή οποιεσδήποτε άλλες διατροφικές
απαιτήσεις, παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε. Οι τιμές περιλαμβάνουν όλους τους φόρους.

FOOD
MENU
Sandwiches / Σάντουιτς
Chicken Caesar Wrap* (No. 1, 3, 4, 10, 12)
Flour tortilla | grilled chicken | iceberg lettuce | romaine hearts | bacon |
crouton | parmesan | Caesar sauce
Τορτίγια | ψητό κοτόπουλο | μαρούλι “iceberg” | καρδίες μαρουλιού |
μπέικον | κρουτόν | παρμεζάνα | Caesar σος

€12.90

Calma Club Sandwich* (No. 1, 3, 10, 12)
Chicken fillet | bacon | fried egg | tomato | lettuce | mayonnaise
Κοτόπουλο φιλέτο | μπέικον | τηγανητό αυγό | ντομάτα | μαρούλι |
μαγιονέζα

Triple Decker Ham & Cheese*

Toasted three layers of ham & cheese
Τριώροφο τοστ με ζαμπόν & τυρί

(No. 1, 7, 10, 12)

€8.50

Smoked Salmon Bagel

€8.90

€12.50

(No. 1, 3, 4, 7, 10)
Wholegrain bagel | cream cheese | smoked salmon | baby rucola |
avocado | cherry tomatoes
“Bagel” ολικής | κρέμα τυριού | καπνιστός σολομός | ρόκα | αβοκάντο |
ντοματίνια

Steak & Cheese Sandwich* (No. 1, 3, 7, 10)

€13.90

Smoked Turkey Bagel* (No. 1, 3, 7, 10)
White bagel | smoked turkey | Edam cheese | salad
Άσπρο “bagel” | καπνιστή γαλοπούλα | τυρί Edam | σαλάτα

€7.90

Cyprus Sandwich* (No. 1, 7, 10)
Cyprus pita | grilled halloumi| pork lountza | tomato | cucumber
Κυπριακή πίτα | ψητό χαλούμι | λούντζα χοιρινή | ντομάτα | αγγουράκι

€11.50

Ciabatta | fillet of beef strips | mushrooms | onion | Cheddar cheese
Τσιαπάτα | φέτες από βοδινό φιλέτο | μανιτάρια | κρεμμύδι | τσένταρ

*Served with French fries and proper condiments / *Σερβίρεται με τηγανητές πατάτες και καρυκεύματα

Pasta & Risotto / Μακαρονάδες & Ριζότο
Spaghetti Bolognaise (No. 1, 7, 9, 12)

€14.50

Spaghetti Carbonara (No. 1, 3, 7, 12)
Italian pancetta | cream sauce | onion | garlic | egg | parmesan
Ιταλική πανσέτα | σος κρέμας | κρεμμύδι | σκόρδο | αυγό | παρμεζάνα

€13.50

Penne all’ Arrabiata (No. 1)

€12.50

King Prawns Ink Tagliatelle (No. 1, 2, 3, 7, 12)
Prawns | mixed peppers | creamy ouzo sauce
Γαρίδες | πολύχρωμες πιπεριές | κρεμώδης σος με ούζο

€18.50

Minced beef | tomato sauce | herbs
Βοδινός κιμάς | σάλτσα ντομάτας | μυρωδικά

Tomato sauce | onion | garlic | chili flakes
Σάλτσα ντομάτας | κρεμμύδι | σκόρδο | νιφάδες τσίλι

Mushroom Risotto (No. 7, 12)
Arborio rice | porcini, Portobello & button mushrooms | butter | wine |
garlic | onion | parmesan | fresh cream
Ρύζι αρμπόριο | μανιτάρια | βούτυρο | κρασί | σκόρδο | κρεμμύδι |
παρμεζάνα | φρέσκια κρέμα

€13.90

Seafood Risotto (No. 2, 4, 7, 12)
Arborio rice | prawns | calamari | octopus | mussels | butter | wine | ouzo |
garlic | onion | tomato sauce | parmesan | fresh cream | dill
Ρύζι αρμπόριο | γαρίδες | καλαμάρι | χταπόδι | μύδια | βούτυρο |
κρασί | ούζο | σκόρδο | κρεμμύδι | σάλτσα ντομάτας | παρμεζάνα |
φρέσκια κρέμα | άνηθος

€16.90

From the Grill / Στη Σχάρα
Chicken Souvlaki (No. 1, 7)
Chicken breast | potato wedges | side salad | pita bread | tzatziki
Στήθος κοτόπουλο | πατάτες “wedges” | σαλάτα | πίτα | τζατζίκι

€14.50

Lamb Chops (400g) (No. 1, 10)
Lamb chops | grilled vegetables | potato wedges
Αρνίσια παϊδάκια | ψητά λαχανικά | πατάτες “wedges”

€18.50

Grilled Half Boneless Chicken (No. 10)
Boneless half chicken | potato wedges | grilled vegetables |
olive oil & lemon sauce
Μισό κοτόπουλο χωρίς κόκαλο | πατάτες “wedges” | ψητά λαχανικά |
λαδολέμονο

€15.90

Angus Beef Pepper Steak (250g) (No. 1, 7, 10, 12)
Beef fillet | pink pepper sauce | baked potato | grilled vegetables
Βοδινό φιλέτο | σος ροζ πιπεριού | ψητή πατάτα | ψητά λαχανικά

€35.00
€35.00

Grilled Pork Chop (800g) (No. 10, 12)

€16.90

Angus Beef Mushroom Steak (250g) (No. 1, 3, 7, 10, 12)
Beef fillet | mushroom sauce | baked potato | grilled vegetables
Βοδινό φιλέτο | σος μανιταριών | ψητή πατάτα | ψητά λαχανικά
Mixed Grill (for 2 | για 2) (No. 1, 3, 7, 10, 12)

€34.50

Pork chop | potato wedges | side salad | barbeque sauce |
olive oil & lemon sauce
Χοιρινή μπριζόλα | πατάτες “wedges” | σαλάτα | σος μπάρμπεκιου |
λαδολέμονο

Oriental Pork Souvlaki (No. 7, 10, 12)
Pork souvlaki | vegetable wild rice | sour cream
Χοιρινό σουβλάκι | άγριο ρύζι με λαχανικά | ξινή κρέμα

€15.90

Beef medallions | chicken souvlaki | lamb chops | grilled halloumi |
pork lountza | grilled mushrooms | onion rings | potato wedges |
pita bread | béarnaise sauce | barbeque sauce | tzatziki
Βοδινά φιλετάκια | σουβλάκι κοτόπουλο | αρνίσια παϊδάκια | χαλούμι |
χοιρινή λούντζα | ψητά μανιτάρια | ροδέλες κρεμμυδιού |
πατάτες “wedges” | πίτα | σος béarnaise | σος μπάρμπεκιου | τζατζίκι

Food described in this menu may contain nuts or derivatives of nuts. If you suffer from any allergy or food intolerance or for any other dietary requirements please let us know. Prices include all Taxes.
Τα φαγητά που περιγράφονται σε αυτό το μενού μπορεί να περιέχουν ξηρούς καρπούς ή παράγωγα. Εάν έχετε αλλεργία ή δυσανεξία σε κάποιο τρόφιμο ή οποιεσδήποτε άλλες διατροφικές
απαιτήσεις, παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε. Οι τιμές περιλαμβάνουν όλους τους φόρους.

FOOD
MENU
Seafood / Ψαρικά
Norwegian Salmon (No. 4, 7)
Grilled salmon fillet | carrot & ginger purée | grilled vegetables |
herb butter sauce
Ψητό φιλέτο σολομού | πουρέ καρότου & τζίντζερ | ψητά λαχανικά |
σος βουτύρου με μυρωδικά

€21.50

Seabass Fillet (No. 4, 7)

€21.00

Pan seared seabass | spinach & mushroom ragout | vegetable wild rice |
olive oil & lemon sauce
Φιλέτο λαβράκι | ραγού με σπανάκι & μανιτάρια | άγριο ρύζι με λαχανικά |
λαδολέμονο

King Prawns (No. 2, 10)
Grilled king prawns | grilled vegetables | vegetable wild rice |
olive oil & lemon sauce
Ψητές μεγάλες γαρίδες | ψητά λαχανικά | άγριο ρύζι με λαχανικά |
λαδολέμονο

€25.00

Fried Calamari (No. 1, 3, 10, 14)
Fried calamari | salad | French fries | sweet chili mayo
Τηγανητό καλαμάρι | σαλάτα | πατάτες τηγανητές |
μαγιονέζα με γλυκό τσίλι

€15.90

Mussels in White Wine (No. 7, 12, 14)
Mussels | wine | butter | garlic | onion | dill | parsley | cherry tomatoes
Μύδια | κρασί | βούτυρο | σκόρδο | κρεμμύδι | άνηθος | μαϊντανός |
ντοματίνια

€16.90

Seafood Combo (No. 2, 4, 14)

€22.00

Seafood Platter (for 2 | για 2) (No. 1, 2, 3, 10, 12, 14)

€42.90

Seabass | prawns | octopus | turmeric rice
Λαβράκι | γαρίδες | χταπόδι | ρύζι με κουρκουμά

Calamari | prawns | baby crabs | white wine mussels | tartar sauce |
sweet chili mayo
Καλαμάρι | γαρίδες | καβούρια | μύδια με λευκό κρασί | σος ταρτάρ |
μαγιονέζα με γλυκό τσίλι

Sides / Συνοδευτικά
Potato Wedges (No. 1)

€2.90

Homemade Onion Rings (No. 1, 7)

€4.90

Jacket Potatoes

€2.20

Potato Curlies (No. 1)
Σγουρές Τηγανητές Πατάτες

€3.50

Πατάτες “Wedges”

Σπιτικές Ροδέλες Κρεμμυδιού

Πατάτες Φούρνου

French Fries

€2.00

Side Salad (No. 7, 10)

€3.50

Wild Rice (No. 7)

€3.00

Πατάτες Τηγανητές
Συνοδευτική Σαλάτα

Άγριο Ρύζι

Kids Menu / Παιδικό Μενού
Spaghetti Neapolitan (No. 1)

€6.00

Chicken Nuggets + Fries (No. 1, 3)
Τηγανητές κοτομπουκιές | πατάτες τηγανητές

€6.50

Spaghetti Bolognaise (No. 1, 7, 9, 12)

€6.50

Burger + Fries (No. 1, 3)
Μπέργκερ | πατάτες τηγανητές

€7.50

Chicken Souvlaki + Fries (No. 1, 7)
Σουβλάκι κοτόπουλο | πατάτες τηγανητές

€7.20

Μακαρόνια | σάλτσα ντομάτας
Μακαρόνια | κιμάς

Food described in this menu may contain nuts or derivatives of nuts. If you suffer from any allergy or food intolerance or for any other dietary requirements please let us know. Prices include all Taxes.
Τα φαγητά που περιγράφονται σε αυτό το μενού μπορεί να περιέχουν ξηρούς καρπούς ή παράγωγα. Εάν έχετε αλλεργία ή δυσανεξία σε κάποιο τρόφιμο ή οποιεσδήποτε άλλες διατροφικές
απαιτήσεις, παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε. Οι τιμές περιλαμβάνουν όλους τους φόρους.

FOOD
MENU
Allergens / Αλλεργιογόνες Ουσίες
1. Gluten

10. Mustard and products thereof

2. Crustaceans and products thereof (prawns, lobster, crab)

11. Sesame seeds and products thereof

3. Eggs and products thereof

12. Sulphur dioxide and sulphites at concentrations of more
than 10 mg/kg or 10 mg/liter in terms of the total SO2 which
are to be calculated for products as proposed ready for
consumption or as reconstituted according to the instructions
of the manufacturers

Γλουτένη
Καρκινοειδή και προϊόντα με βάση τα καρκινοειδή (γαρίδες, αστακός, κάβουρας).
Αυγά και προϊόντα με βάση τα αυγά.

4. Fish and products thereof

Ψάρια και προϊόντα με βάση τα ψάρια.

5. Peanuts and products thereof

Αραχίδες (αραβικά φιστίκια) και προϊόντα με βάση τις αραχίδες.

6. Soybeans and products thereof
Σόγια και προϊόντα με βάση τη σόγια.

Σινάπι και προϊόντα με βάση το σινάπι.

Σπόροι σησαμιού και προϊόντα με βάση τους σπόρους σησαμιού.

Το διοξείδιο του θείου και οι θειώδεις ενώσεις σε συγκεντρώσεις άνω των 10 mg/kg
ή 10 mg/liter εκπεφρασμένα ως SO2 που υπολογίζονται στα προϊόντα που
προσφέρονται έτοιμα για κατανάλωση ή που ανασυστάθηκαν σύμφωνα με
τις οδηγίες του κατασκευαστή.

7. Milk and products thereof (including lactose)

13. Lupine and products thereof

8. Nuts, namely: almonds, hazelnuts, walnuts

14. Mollusks and products thereof

Γάλα και προϊόντα με βάση το γάλα (συμπεριλαμβανομένης της λακτόζης).
Καρποί με κέλυφος, δηλαδή: αμύγδαλα, φουντούκια, καρύδια.

9. Celery and products thereof

Λούπινο και προϊόντα με βάση το λούπινο.
Μαλάκια και προϊόντα με βάση τα μαλάκια.

Σέλινο και προϊόντα με βάση το σέλινο.

Food described in this menu may contain nuts or derivatives of nuts. If you suffer from any allergy or food intolerance or for any other dietary requirements please let us know. Prices include all Taxes.
Τα φαγητά που περιγράφονται σε αυτό το μενού μπορεί να περιέχουν ξηρούς καρπούς ή παράγωγα. Εάν έχετε αλλεργία ή δυσανεξία σε κάποιο τρόφιμο ή οποιεσδήποτε άλλες διατροφικές
απαιτήσεις, παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε. Οι τιμές περιλαμβάνουν όλους τους φόρους.

