SNACKS

Vegetarian Πλατό με Μπρουσκέτες

7,00€

Κρέμα τυριού, τραγανά κολοκύθια σχάρας,
μαριναρισμένα σε βαλσαμικο με ελαιόλαδο
και βασιλικό
Ντοματίνια Σαντορίνης αγγούρι, δυόσμο και
αγνό παρθένο ελαιόλαδο με ρίγανη
Vegetarian Bruschetta Platter
Cream cheese, crispy zucchini grilled, marinated in balsamic vinegar, olive oil and basil.
Cherry tomatoes from Santorini, cucumber,
spearmint, extra virgin olive oil with oregano
Πλατό με Μπρουσκέτες

8,00€

Με scrambled eggs, καπνιστό σολομό
και ξύσμα από μοσχολέμονο με
φρεσκοτριμμένο πιπέρι
Με σαλάμι Λευκάδος, ψιλοκομμένα
δροσερά ντοματινια και κατσικίσιο τυρί
σχάρας
Bruschetta Platter
Scrambled eggs, smoked salmon, lime zest
and freshly grated pepper
“Lefkada” style salami, finely chopped refreshing cherry tomatoes and grilled goat
cheese
Φαλάφελ

9,00€

Φαλάφελ με κολοκυθοκεφτεδες, σε αραβική
πίτα με γιαούρτι, δυόσμο και κόκκινο κάρυ
Falafel
Falafel with zucchini fritters, yoghurt, spearmint, red curry powder, in Arabic style pita
bread
Τορτίγια Λαχανικών με Φέτα

8,50€

Τορτίγια με ελαφριά σάλτσα μαγιονέζας,
λαχανικά, ντοματίνια και σπασμένη φέτα με
θυμάρι

Feta Cheese and Vegetables Tortilla
Vegetables, cherry tomatoes, smashed feta
cheese, thyme with light mayonnaise sauce
Τορτίγια με Κοτόπουλο και Τυρί Κρέμα

10,00€

Τορτίγια από σπανάκι, κοτόπουλο,
καλαμπόκι & κρέμα τυρί με μαρούλι ρομέν
Chicken and Cream Cheese Tortilla
Chicken, spinach, corn, finely cut lettuce and
cream cheese
Sandwich Σολωμού

12,00€

Sandwich καπνιστού σολωμού με
προζυμένιο ψωμί, αβοκάντο, μυζήθρα και
σπασμένο πιπέρι
Smoked Salmon Sandwich
Sourdough bread, smoked salmon, avocado, “myzithra” cheese and smashed pepper
seeds
Sandwich με Κοτόπουλο

10,50€

Sandwich με μαριναρισμένο κοτόπουλο
σχάρας από προζυμενιο ψωμί με ντομάτα,
ρόκα και λιωμένο μαλακό τυρί
Chicken Sandwich
Sourdough bread, marinated grilled chicken,
tomato, rocket salad and melted soft cheese
Club Sandwich

12,00€

Club sandwich με γαλοπούλα κασέρι,
μπέικον, μαγιονέζα, αυγό, μαρούλι.
Συνοδεύεται από πατατάκια chips
Club Sandwich
Turkey, “Kaseri” cheese, bacon, mayonnaise,
egg, lettuce, garnished with chips
Τοστ με τυρί

6,00€

Τοστ με κασέρι συνοδεύεται από πατατάκια
chips
Toast with cheese
Toast with cheese accompanied by potato
chips

Τοστ με τυρί και γαλοπούλα

6,50€

Τοστ με κασέρι και γαλοπούλα συνοδεύεται
από πατατάκια chips
Toast with cheese and turkey
Toast with cheese and turkey accompanied
by potato chips
Πίτσα Μαργαρίτα

12,00€

Πίτσα Μαργαρίτα με φρέσκια ντομάτα,
μοτσαρέλα και αρώματα βασιλικού
Pizza Margherita
Fresh Tomato, mozzarella cheese and basil
flavorings
Πίτσα Προσιούτο

14,00€

Pizza με προσιούτο, μοτσαρέλα και βασιλικό
Pizza Prosciutto
Prosciutto, mozzarella and basil
Ριζότο Σαφράν

14,00€

Ριζότο με σαφράν, ξύσμα lime και γραβιέρα
Κρήτης
Risotto Saffron
Saffron, lime zest and Cretan “Graviera”
cheese
Σπαγγέτι με Κοτόπουλο
16,00€
Spaghetti με κοτόπουλο, μανιτάρια και
φρέσκια κρέμα
Polo Spaghetti
Spaghetti with chicken, mushrooms and
fresh cream
Σπαγγέτι Πομοντόρι

12,00€

Spaghetti με σάλτσα φρέσκιας ντομάτας και
βασιλικό
Spaghetti Pomodori
Spaghetti with fresh tomato sauce and basil

Cheeseburger

15,00€

Cheeseburger με μοσχαρίσιο μπιφτέκι
150γρ, τραγανό μπέικον, μουστάρδα,
σάλτσα του chef, αγγουράκι τουρσί και
μαρούλι. Συνοδεύεται με πατάτες τηγανητές
και bbq σάλτσα
Cheeseburger
Beef burger 150 gr, crispy bacon, mustard,
chef’s sauce, pickled cucumber and lettuce.
Garnished with French fries and bbq sauce
Maki Roll

15,00€

Vegetarian maki roll 8 pcs

ΣΑΛΆΤΕΣ / SALADS
Σαλάτα του Καίσαρα

13,00€

Caesar σαλάτα με τραγανό μπέικον,
κοτόπουλο, κρουτόν και ντρέσινγκ από
αντσούγιες
Caesar Salad
Caesar salad with crispy bacon, chicken,
croutons and anchovies dressing
Χωριάτικη Σαλάτα

12,00€

Σαλάτα χωριάτικη με σπασμένο παξιμάδι,
φέτα, ελιές, ντομάτα και αγγουράκι με
ελαιόλαδο και ξύδι
Greek Salad
Tomatoes, cucumbers, olives, feta cheese,
smashed Cretan rusks, olive oil and vinegar
Burrata

14,00€
Ιταλικό τυρί “Burrata” με ελαιόλαδο, πιπέρι,
ντοματίνια και βασιλικό
Burrata
Italian “Burata” cheese with cherry tomatoes,
freshly grated pepper seeds, olive oil and
basil pesto

ΕΠΙΔΌΡΠΙΑ / DESSERTS

Γιαούρτι με μέλι και φρούτα

9,00€

Yoghurt with fruits and honey
Pancakes με μέλι, μαρμελάδα, βερίκοκο και
πραλίνα

11,00€

Pancakes with honey, apricot marmalade
and praline
Πανακότα με φράουλες

9,50€

Strawberry panacotta
Semifreddo με καραμελωμένα φουντούκια
και σάλτσα καραμέλας

12,00€

Semifreddo with caramelized hazelnuts and
caramel sauce
Υποβρύχιο Βανίλια

5,00€

“Ypovrihio”. Vanilla paste dipped in a glass of
iced-cold water
Φρούτα Εποχής

10,00€

Freshly cut seasonal fruits
Ποικιλία τυριών για ένα άτομο

11,50€

Cheese platter, individual
Ποικιλία αλλαντικών για ένα άτομο

12,00€

Cold cuts platter, individual

