Bread selection and assortments

5,00€

Ποικιλία άρτου και συνοδευτικών

SANDWICH - ΣΑΝΤΟΥΪΤΣ
Ham and cheese on toasted bread

12,50€

Τοστ µε ζαµπόν και τυρί
Turkey and cheese on whole

12,50€

wheat toasted bread
Τοστ µε γαλοπούλα και τυρί
σε ψωµί ολικής άλεσης
Ciabatta with Black Angus beef steak,

20,00€

mustard mayonnaise, tomato and rocket
Ciabatta µε steak µόσχου Black Angus,
µαγιονέζα σιναπόσπορο, τοµάτα και φύλλα ρόκας
Club sandwich with roasted chicken, crispy bacon,

17,50€

egg and mustard seed mayonnaise
Club sandwich µε ψητό κοτόπουλο, τραγανό µπέικον,
αυγό και µαγιονέζα µε σιναπόσπορο
Steam baked bread with smoked salmon,
avocado and cream cheese with herbs
Ψωµί στον ατµό µε καπνιστό σολοµό,
αβοκάντο και τυρί κρέµα µε µυρωδικά

AGluten Free
Για τα πιάτα με αστερίσκο (*) υπάρχει επιπλέον χρέωση στους πελάτες με ημιδιατροφή.
For the dishes with asterisk (*) there is a supplement charge for guests on half-board Basis.
Für Gerichte mit (*) Kennzeichnung, wird Gästen mit Halbpension ein Aufpreis berechnet.

17,50€

Multigrain bread with grilled vegetables,

16,50€

haloumi cheese and vegetarian mayonnaise
Πολύσπορο ψωµί µε ψητά λαχανικά, χαλούµι
και vegetarian µαγιονέζα
Tortilla wrap with scrambled eggs, cheddar cheese, 16,50€
crispy bacon, avocado and tomato
Τορτίγια µε αυγά scrambled, τυρί τσένταρ,
τραγανό µπέικον, µαρούλι και τοµάτα
Brioche with pork, coleslaw salad

17,50€

and aioli sauce
Μπριός µε σιγοµαγειρεµένο χοιρινό,
σαλάτα coleslaw και σάλτσα αγιολί
Baguette with chicken schnitzel, shredded

16,50€

iceberg and sauce tartar
Μπαγκέτα µε σνίτσελ κοτόπουλο, ψιλοκοµµένο
µαρούλι iceberg και sauce ταρταρ
Cypriot pitta bread filled with falafel,
yoghurt with coriander and tomato
Κυπριακή πίτα µε φαλάφελ,
γιαούρτι µε κόλιανδρο και τοµάτα

AGluten Free
Για τα πιάτα με αστερίσκο (*) υπάρχει επιπλέον χρέωση στους πελάτες με ημιδιατροφή.
For the dishes with asterisk (*) there is a supplement charge for guests on half-board Basis.
Für Gerichte mit (*) Kennzeichnung, wird Gästen mit Halbpension ein Aufpreis berechnet.

16,50€

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΜΕΖΕΔΕΣ
GREEK “MEZE”
Selection of Greek dips

12,00€

(tzatziki- spicy feta cream- eggplant salad)
Ελληνικές αλοιφές
(τζατζίκι- τυροκαυτερή – µελιτζανοσαλάτα)
Bruschetta with marinated anchovy,

17,50€

fennel, tomato and lemon
Μπρουσκέτα µε γαύρο µαρινέ,
φινόκιο, τοµάτα και λεµόνι
Rask with spicy local cheese

14,50€

from Mykonos and fresh tomato
Παξιµάδι µε κοπανιστή
Μύκονου και φρέσκια τοµάτα
Pan fried small spinach pies with feta cheese

15,50€

Τηγανητά σπανακοπιτάκια µε φέτα
Traditional onion pie with soft cheese

15,50€

from Mykonos ‘’tirovolia’’
Παραδοσιακή κρεµµυδόπιτα
Μυκόνου µε τυροβολιά
Pan fried zucchini croquettes

15,50€

with feta cheese and mint
Κολοκυθοκεφτέδες µε φέτα
και δυόσµο
Cheese croquettes
with grape marmalade
Τυροκροκέτες
µε µαρµέλαδα σταφυλιού

AGluten Free
Για τα πιάτα με αστερίσκο (*) υπάρχει επιπλέον χρέωση στους πελάτες με ημιδιατροφή.
For the dishes with asterisk (*) there is a supplement charge for guests on half-board Basis.
Für Gerichte mit (*) Kennzeichnung, wird Gästen mit Halbpension ein Aufpreis berechnet.

15,50€

(*)Black Angus beef skewers with onions,

23,00€

red peppers and pitta bread
Μοσχαρίσια σουβλάκια Black Angus µε κρεµµύδι,
κόκκινη πιπεριά και πιτάκια

A Mykonian stew sausage

16,50€

with tomato sauce and peppers
Σπετσοφάϊ
µε λουκάνικο Μυκόνου
Meatballs with yoghurt dip and fresh

16,50€

summer salad with cucumber and mint
Κεφτεδάκια µε ντιπ γιαουρτιού και δροσερή καλοκαιρινή
σαλάτα µε αγγούρι και δυόσµο

A Shrimps ‘’saganaki’’

22,00€

with tomato sauce and feta cheese
Γαρίδες σαγανάκι
µε φέτα
Grilled stuffed squid with feta,

17,50€

orange and oregano
Καλαµάρι στην σχάρα γεµιστό µε φέτα,
πορτοκάλι και ρίγανη

A Grilled octopus marinated in olive oil

17,50€

and oregano with pickled red peppers
Ψητό χταπόδι µαριναρισµένο σε ελαιόλαδο
και ρίγανη µε κόκκινες πιπεριές τουρσί

A French fries

14,00€

Πατάτες τηγανητές

A Grilled vegetables

14,00€

Ψητά λαχανικά

A Grilled spicy red peppers marinated
with olive oil, vinegar and sea salt
Πικάντικες πιπεριές στην σχάρα µε ελαιόλαδο,
ξύδι και χονδρό αλάτι

AGluten Free
Για τα πιάτα με αστερίσκο (*) υπάρχει επιπλέον χρέωση στους πελάτες με ημιδιατροφή.
For the dishes with asterisk (*) there is a supplement charge for guests on half-board Basis.
Für Gerichte mit (*) Kennzeichnung, wird Gästen mit Halbpension ein Aufpreis berechnet.

14,00€

SALADS - ΣΑΛΑΤΕΣ
Traditional Greek salad

15,50€

Παραδοσιακή χωριάτικη σαλάτα
Summer salad with grilled shrimps, avocado,

19,00€

cherry tomatoes, portobello mushrooms,
crispy croutons and dressing from yoghurt and mustard seeds
Καλοκαιρινή σαλάτα µε ψητές γαρίδες,
αβοκάντο, τοµατίνια, µανιτάρι Portobello, τραγανά κρουτόν
και dressing από γιαούρτι και σιναπόσπορο
Caesars’ salad with grilled chicken leg,

18,50€

corn seeds and Cretan smoked pork “Apaki”
Σαλάτα του Καίσαρα µε ψητό κοτόπουλο,
καλαµπόκι και Κρητικό απάκι
Baby spinach salad with watermelon, feta cheese,

16,50€

spearmint vinegraite and black sesame seeds
Σαλάτα από τρυφερά φύλλα σπανάκι µε καρπούζι, φέτα,
vinegraite δυόσµου και µαύρο σουσάµι

AGluten Free
Για τα πιάτα με αστερίσκο (*) υπάρχει επιπλέον χρέωση στους πελάτες με ημιδιατροφή.
For the dishes with asterisk (*) there is a supplement charge for guests on half-board Basis.
Für Gerichte mit (*) Kennzeichnung, wird Gästen mit Halbpension ein Aufpreis berechnet.

ΠΙΤΣΕΣ - PIZZAS
Pizza with ham, mozzarella,

17,00€

organic Greek bacon and mushrooms
Πίτσα µε ζαµπόν, µοτσαρέλα,
χειροποίητο µπέικον Ευρυτανίας και µανιτάρια
Vegetarian pizza

15,00€

Πίτσα λαχανικών
Greek pizza with Mykonian sausage, cherry

17,00€

tomatoes, green peppers, olives,
feta cheese and oregano
Πίτσα µε λουκάνικο Μυκόνου, τοµατίνια,
πράσινες πιπεριές, ελιές,
φέτα και ρίγανη
Pizza Margherita
Πίτσα Μαργαρίτα

AGluten Free
Για τα πιάτα με αστερίσκο (*) υπάρχει επιπλέον χρέωση στους πελάτες με ημιδιατροφή.
For the dishes with asterisk (*) there is a supplement charge for guests on half-board Basis.
Für Gerichte mit (*) Kennzeichnung, wird Gästen mit Halbpension ein Aufpreis berechnet.

15,00€

RISOTTO & PASTA
ΡIΖΟΤΟ & ΖΥΜΑΡΙΚΑ
A Mushroom risotto

19,00€

Ριζότο µανιταριών

A Lemon flavored chicken risotto with rocket

18,50€

and ‘’San Michali ‘’ cheese
Ριζότο κοτόπουλου αρωµατισµένο µε λεµόνι,
ρόκα και τυρί ‘’Σαν Μιχάλη’’
Mykonian linguini carbonara

19,50€

with local sausage
Linguini καρµπονάρα
µε λουκάνικο Μυκόνου
Seafood orzo

23,00€

Γιουβέτσι θαλασσινών
Orecchiette with avocado cream,
chery tomatoes, lime and roasted pine nuts
Orecchiette µε κρέµα αβοκάντο,
τοµατίνια, µοσχολέµονο και ψηµένο κουκουνάρι

AGluten Free
Για τα πιάτα με αστερίσκο (*) υπάρχει επιπλέον χρέωση στους πελάτες με ημιδιατροφή.
For the dishes with asterisk (*) there is a supplement charge for guests on half-board Basis.
Für Gerichte mit (*) Kennzeichnung, wird Gästen mit Halbpension ein Aufpreis berechnet.

18,50€

ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΑ – MAIN COURSES
(*)Black Angus beef cheeseburger

24,00€

with crispy bacon, lettuce, tomato, mustard seed
mayonnaise and French fries
Μοσχαρίσιο cheeseburger Black Αngus
µε τραγανό µπέικον, µαρούλι, τοµάτα,
µαγιονέζα µε σιναπόσπορο και πατάτες τηγανητές

A (*)Salmon fillet with warm quinoa salad

25,50€

and spinach puree
Φιλέτο σολοµού µε ζεστή σαλάτα κινόα
και πουρέ σπανάκι
Traditional Greek mousaka

21,50€

Παραδοσιακός ελληνικός µουσακάς
Finely chopped grilled chicken leg with French fries 23,50€
and sauce from Greek yoghurt and mustard
Ψιλοκοµµένο ψητό µπούτι κοτόπουλο µε πατάτες τηγανητές
και σάλτσα από γιαούρτι και µουστάρδα
Traditional Greek dish of the day

23,50€

Παραδοσιακό πιάτο ηµέρας

A (*)Fresh lobster (per kilo)

125,00€

Φρέσκος αστακός (το κιλό)

A (*)Catch of the day (per kilo)
Φρέσκο ψάρι ηµέρας (το κιλό)

AGluten Free
Για τα πιάτα με αστερίσκο (*) υπάρχει επιπλέον χρέωση στους πελάτες με ημιδιατροφή.
For the dishes with asterisk (*) there is a supplement charge for guests on half-board Basis.
Für Gerichte mit (*) Kennzeichnung, wird Gästen mit Halbpension ein Aufpreis berechnet.

75,00€

ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ – DESSERTS
Brownies with vanilla ice cream

16,50€

Brownies και παγωτό βανίλια
Lemon and basil parfait in a fresh

15,50€

strawberry sauce and crumble
with black sesame
Παρφέ από λεµόνι και βασιλικό σε σάλτσα
από φρέσκιες φράουλες και τριµµένο µπισκότο
µε µαύρο σουσάµι
Cheesecake with fresh peaches

16,50€

and lime
Cheesecake µε φρέσκα ροδάκινα
και µοσχολέµονο

A Greek yoghurt with fruits and honey

15,00€

Γιαούρτι µε φρούτα και µέλι

A Homemade trilogy of ice cream (3 scoops)

11,50€

Τριλογία σπιτικού παγωτού (3 µπάλες)
Greek cheese variety

14,50€

Ποικιλία ελληνικών τυριών

A Platter of seasonal fruits
Φρούτα εποχής

AGluten Free
Για τα πιάτα με αστερίσκο (*) υπάρχει επιπλέον χρέωση στους πελάτες με ημιδιατροφή.
For the dishes with asterisk (*) there is a supplement charge for guests on half-board Basis.
Für Gerichte mit (*) Kennzeichnung, wird Gästen mit Halbpension ein Aufpreis berechnet.
Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ)
CONSUMER IS NOT OBLIGED TO PAY IF THE NOTICE OF PAYMENT HAS NOT
BEEN RECEIVED (RECEIPT-INVOICE)
Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις. Φιλοδώριμα δεν συμπεριλαμβάνεται.
All taxes are included. Gratuity is not included.

15,50€

