
Restaurant Menu



All Taxes included in above prices | Όλοι οι Φόροι συμπεριλαμβάνονται

LOCAL DISH
ΤΟΠΙΚO ΠΙAΤΟ

DIET
ΔΙΑIΤΗΣ

VEGETARIAN
ΧΟΡΤΟΦΑΓΙΚΟ

VEGAN
ΟΛΙΚΗ ΧΟΡΤΟΦΑΓIΑ

MILK
ΓΑΛΑ

MILK FREE
ΧΩΡΙΣ ΓΑΛΑ 

SESAME
ΣΟΥΣAΜΙ

 SOY
ΣOΓΙΑ

PEANUTS
ΦΙΣΤIΚΙΑ

NUTS
ΞΗΡΟI ΚΑΡΠΟI 

MUSTARD
ΜΟΥΣΤΑΡΔΑ

FISH
ΨΑΡΙ

MOLLUSCS
ΜΑΛΑΚΙΑ

CRUSTACEAN
ΟΣΤΡΑΚΟΕΙΔΗ

 CELERY
ΣΕΛΙΝΟ

EGG
ΑΥΓΟ

 GLUTEN
ΓΛΟΥΤEΝΗ

HOT
ΚΑΥΤΕΡO

LUPINS
ΛΟYΠΙΝΑ

ONION
ΚΡΕΜΜYΔΙ

GARLIC
ΣΚOΡΔΟ

SULFUR DIOXIDE  &  
SULFITE

ΔΙΟΞΕIΔΙΟ ΤΟΥ ΘΕIΟΥ  &   
ΝΙΤΡΩΔΕΣ ΝΑΤΡΙΟ

ALLERGENS 
ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΑ 

Please note that all known allergens are used within our kitchens, bars and restaurants,  
therefore we can not guarantee an allergen free environment. Please contact a member  

of our staff if you have any inquiries or require further information.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι όλα τα κοινά αλλεργιογόνα χρησιμοποιούνται στις 
κουζίνες, τα μπαρ και τα εστιατόρια μας, επομένως δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ένα 

περιβάλλον απαλλαγμένο από αλλεργιογόνα. Παρακαλώ επικοινωνήστε με ένα μέλος του 
προσωπικού μας εάν έχετε οποιαδήποτε απορία ή χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες.
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Appetizers
FRIED CALAMARI        €12.50
North sea calamari deep-fried served with classic remoulade sauce (mayonnaise with capers, gherkins, fresh parsley and chives)
Τηγανητό καλαμάρι βόρειας θάλασσας με κλασσική σάλτσα ρεμουλατ (μαγιονέζα με κουτρούβι, ξιδάτο αγγούρι,  
φρέσκο μαϊντανό και σχοινόπρασο)

SEAFOOD FIDEUA       €12.00
Seafood and vermicelli with fresh tomatoes and shallots dressed with saffron, lime and olive oil 
Θαλασσινα με χοντρό φιδέ, κόκκινο κρεμμύδι και φρέσκα ντομάτα, ντρέσιγκ ελαιόλαδο, σάφρον και λαιμ

CRISPY FRIED PRAWNS       €11.50
Baby prawns (in the shell), served with spicy sriracha (creamy chili sauce) on the side
Μικρές τηγανίτες γαρίδες σερβιρισμένες με μια πικάντικη μαγιονέζα

BAKED ROOT VEGETABLES    €8.00
Fresh root vegetable assortment gently baked with olive oil and garlic, topped with goat cheese and fresh thyme
Συνδυασμός από φρέσκα ριζώδη λαχανικά αργοψημένα σε φούρνο με ελαιόλαδο και σκόρδο, κατσικίσιο τυρί  
και φρέσκο θυμάρι

TWICE BAKED POTATOES (3 PCS)     €6.50
Baked potatoes loaded with fresh thyme, bacon and cretan graviera cheese
Ψητές πατάτες γεμιστές με μπέικον, φρέσκο θυμάρι και κρητική γραβιέρα

CHEESE CROQUETTES (3 PCS)      €8.00 
Graviera cheese croquettes served with caramelized onions
Κροκέτες από τυρί γραβιερα σερβιρισμένες με καραμελωμένα κρεμμύδια 

BAKED AUBERGINES   €6.00
Baked aubergine served with quinoa maple syrup and basil oil
Ψητές μελιτζάνες γεμιστές με κινόα και σιρόπι από σφενδαμο, και λάδι βασιλικού

DIPS MEDLEY     €7.50
Beetroot dip, eggplant fetta & florina peppers, avocado
Παντζάρι, μελινζανοσαλάτα, φέτα με πιπεριές Φλορίνης, αβοκάντο
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Salads
GREEK SALAD    €10.50
Juicy tomato cubes, cucumber, shallots, green bell pepper, feta cheese, oregano, black olives
Ώριμες ζουμερές ντομάτες σε κύβους, αγγούρι, κόκκινο κρεμμύδι, γλυκιές πράσινες πιπεριές, φέτα, μαύρες ελιές, ρίγανη

CHICKEN SALAD       €12.00
Crispy iceberg lettuce, red lollo, tender wild rocket, cherry tomatoes, pomegranate, grana padano flakes, grilled chicken breast,  
paprika flavored croutons, dressed with honey mustard sauce
Τραγανό μαρούλι iceberg, κόκκινο λόλλο, τρυφερά φύλλα άγριας ρόκας, ντοματίνια, ρόδι, κοτόπουλο στήθος στην σχάρα,  
κρουτόνια με πάπρικα, νιφάδες τυριού γκράνα πάντανο

QUINOA SALAD     €12.00
Mixed leaves salad with quinoa, mango, avocado, cherry tomatoes, sundried tomatoes, and fetta cheese dressed  
with citrus dressing
Τραγανά φύλλα πράσινης σαλάτας μαζί με κινόα, μανγκο, αβοκάντο, ντοματίνια, λιαστές ντομάτες και τυρί φέτα, σάλτσα  
από εσπεριδοειδή

BURRATA SALAD       €15.00
Mixed leaves salad, with cherry tomatoes, sundried tomatoes walnuts, burrata cheese, served with cucumber vinaigrette
Πράσινη σαλάτα με ντοματινια, λιαστές ντομάτες, καρύδια, τυρί μπουράτα, σάλτσα από βινεκρέτ αγγουριού

GOAT CHEESE SALAD       €14.50
Fresh vegetables, goat cheese, figs, pomegranate, cherry tomatoes, croutons, dressing honey mustard 
Σαλάτα με χόρτα, κατσικίσιο τυρί, αποξηραμένα σύκα, ροδί, κερασοντομάτες, κρουτόνια, σώς με μέλι και μουστάρδα

SEAFOOD SALAD      €18.00
Calamari, octopus, mussels and prawns marinated with olive oil, lime juice and saffron over fresh leave green salad,  
and radish serve with citrus dressing
Καλαμάρι, οκταποδι, μύδια και γαρίδες μαριναρισμένες με ελαιόλαδο, χυμό λαιμ, και κρόκο κοζάνης,  
μαζί με φρέσκα φύλλα πράσινης σαλάτας, σως από εσπεριδοειδή

Fatoush salad     €13.50
Selection of fresh greens, tomatoes, cucumbers, red radish, red onions, fresh mint, grilled halloumi and crispy pita
Πράσινη σαλάτα με ντομάτα, αγγούρι, ραπανάκι, κόκκινο κρεμμύδι, φρέσκο δυόσμο, χαλλούμι στη σχάρα  
και τραγανή πίτα
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Main Courses
BLACK ANGUS RIB EYE      €35.00
Grilled black angus rib eye served with celeriac puree and fresh green asparagus with a choice of pepper sauce or mushroom sauce
Βοδινή άγκους σπαλομπριζόλα χωρίς κόκκαλο, ψημένη στην σχάρα, σερβίρεται με πουρε σελινόριζας, και πράσινα σπαράγγια. 
Επιλογη από σος μανιταριών ή πιπεριού

PORK CHOP    €18.00
A 750gr pork chop cooked over the grill served with thyme crushed potatoes refreshing tzatziki and salad
Χοιρινή μπριζόλα 750gr, ψημένη στην σχάρα. Σερβίρεται με ψητές πατάτες αρωματισμένες με θυμάρι τζατζίκι και σαλάτα

HULLI-HULLI CHICKEN THIGHS     €16.50
Marinated boneless chicken thighs with the skin, caramelised over the grill and served with basmati buttered rice  
and fresh coriander tomato dressing
Μηροί κοτόπουλο με πέτσα χωρίς κόκκαλο μαριναρισμένοι και ψημένοι στην σχάρα. Σερβίρονται με ρύζι μπασμάτι  
αρωματισμένο με βούτυρο και ντρέσιγκ φρέσκου κόλιαντρου και ντομάτας

CHICKEN FILLET   €18.00
Sous vide chicken fillet served with wild rice, sauté bock choi and chimi churri sauce
Φιλέτο κοτόπουλου αργοψημένο στο Σους Βιτ, σερβιρισμένο με άγριο ρύζι, σωταρισμένο ΜποΚ Τσοι και Σος Τσιμιτσούρι 

LAMB SHANK      €24.00
Slow cooked lamb shank served with mashed potatoes, vegetables and fetta cheese foam
Αρνίσιο κότσι αργοψημένο σε φούρνο. Συνοδεύεται με πουρέ πατάτας, λαχανικά και αφρό από τυρι φέτας.

SALMON AND PINEAPPLE BAKE     €21.00
Marinated Skinless salmon fillet baked on top of fresh pineapple slices, drizzled with a refreshing sweet chilly and  
pomegranate sauce. Served over wild rice and vegetables
Μαριναρισμένο φιλέτο σολομού χωρίς δέρμα ψητό πάνω σε φρέσκο ανανά και λουσμένο με δροσιστική σάλτσα  
γλυκού τσίλι και ρόδι. Σερβίρετε με αρωματισμένο αγριο ρυζι και φρέσκα χόρτα

GRILLED SEA BASS    €24.00
Sea bass fillets grilled and dressed with olive oil and lemon juice. Accompanied by garlic flavoured new potatoes  
and fresh garden vegetables
Φιλέτα λαβράκι ψητά στην σχάρα με ελαιόλαδο και λεμόνι. Συνοδεύονται με ψητές πατάτες αρωματισμένες  
με φρέσκο σκόρδο και λαχανικά

GRILLED PRAWNS     €23.00
Grilled king prawns served with wild rice and avocado salad. The saffron flavoured olive oil and lemon dressing gives a mellow  
and slightly acid refreshing touch
Γαρίδες στην σχάρα σερβίρονται με άγριο ρύζι και αβοκάτο σαλάτα. Το αρωματισμένο με σάφρον ντρέσιγκ ελαιόλαδου  
και λεμονιού δίνουν μία ήπια ξινή φρεσκάδα

DEEP FRIED CALAMARI        €18.50
North Sea calamari deep-fried served with classic remoulade sauce (mayonnaise with capers, gherkins, fresh parsley and chives)  
accompanied with potatoes chips
Τηγανητό καλαμάρι βόρειας θάλασσας με κλασσική σάλτσα ρεμουλατ (μαγιονέζα με κουτρούβι, ξιδάτο αγγούρι,  
φρέσκο μαϊντανό και σχοινόπρασο) συνοδεύεται με πατάτες τηγανητές 

MARINATED OCTOPUS    €27.00
Grilled octopus with virgin olive oil, lemon and oregano, served with “country” potatoes and vegetables
Χταπόδι στη σχάρα, με παρθένο ελαιόλαδο, λεμόνι και ρίγανη, σερβίρεται με πατάτες “country” και σαλάτα

SEAFOOD PAELLA      €24.00
Seafood paella with prawns, mussels, octopus and calamari cooked in its own juices with saffron and rice
Παέγια θαλασσινών με γαρίδες, μύδια, χταπόδι και καλαμάρι. Μαγειρεμένη στο ζωμό των θαλασσινών με σαφράν και ρύζι
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Pasta
TAGLIATELLE WITH BEEF RAGU       €19.00
Classic Bologna beef ragu with onion, celery, carrot and garlic dresses the freshly cooked durum wheat tagliatelle
Κλασσικό βοδινό ραγκού Μπολόνιας με κρεμμύδι, καρότο, σέλινο και σκόρδο ντύνει τις φρεσκοψημένες ταλιατέλλες  
από σκληρό σιτάρι Ντουρουμ

PAPPARDELLE AND PRAWNS       €21.00
Griddled king prawns with freshly cooked durum wheat pappardelle, tomato, parmesan cheese
Σοταρισμένες σε σχαροτήγανο μεγάλες γαρίδες με φρεσκοψημένες παπαρδέλες, ντομάτα και τριμμένη παρμεζάνα

GARGANELLI PASTA ARABIATA      €15.00
Garganelli Fresh Pasta with Tomatoes Sauce, garlic and Olive Oil
Φρεσκα ζυμαρικά Garganelli με σος ντομάτας, σκόρδο και ελαιόλαδο

MUSHROOMS RISOTTO    €18.00
With three kinds of mushrooms (Portobello, Button, Shiitake) butter and parmesan
Ριζότο µε τρία είδη µανιταριών (Portobello, Button, Shiitake), βούτυρο και παρµεζάνα

Kids Menu
KIDS PASTA      €7.00
Fresh pasta with bacon, mushrooms and fresh cream
Φρέσκα ζυμαρικά με μπέικον, μανιταράκια και φρέσκα κρέμα γάλακτος

CHICKEN COUJONS WITH SALAD AND CHIPS      €7.50
Παναρισμένο φιλέτο κοτόπουλο σερβιρισμένο με πατάτες και σαλάτα

PIZZA MARGARITA     €7.50
Tomato sauce, mozzarella cheese, fresh tomato slices
Σάλτσα ντομάτας, τυρί μοτσαρέλα, φρέσκιες ντομάτες

BURGER     €7.50
Hamburger topped with cheese, salad and French fries
Χοιρινό μπέρκερ με τυρί, σαλάτα και τηγανιτές πατάτες

HAM AND CHEESE TOASTED SANDWICH     €6.00
Toasted ham & cheese sandwich, salad and French fries 
Σάντουιτς με χάμ και τυρί, σαλάτα και τηγανιτές πατάτες

FRENCH FRIES CHIPS   €3.00
Πατάτες Τηγανητές 
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Snacks 
Αvailable only from 10:00-17:00

CHICKEN WRAP    €10.50
Tortilla, grilled chicken, lettuce, tomatoes, mango chutney dressing
Τορτίγια, ψητό κοτόπουλο, μαρούλι, ντομάτες, σάλτσα από μάνγκο

TOASTED PANINI LOUNTZA HALLOUMI      €11.50
panini bread, lountza, halloumi cheese, tomatoes, lettuce, mustard
ψωμί panini, λούντζα, τυρί χαλούμι, ντομάτες, μαρούλι, μουστάρδα

BB SLIDERS      €13.50
Triade of grilled Beef Burger sliders, topped with honey glazed bacon, juicy tomato, and mature cheddar cheese  
served in brioche buns Homemade slaw salad
Τριάδα μικρά βοδινά μπέρκερ, καπνιστό μπέικον με μέλι, δροσιστική ντομάτα και ώριμο τυρί τσένταρ  
σερβιρισμένα σε ψωμάκι μπριός

DOUBLE BURGERS JOY       €16.50
Two home-made hamburger patties layered with fresh tomato topped with mozzarella cheese and pickled gherkins  
in a sesame bun
Δύο σπιτικά χοιρινά μπέρκερ με φρέσκα ντομάτα, ξιδάτο αγγούρι και τυρί Μοτσαρέλλα σε σισαμένο ψωμάκι

RE INVENTED CLUB SANDWICH       €12.50
Grilled ciabatta bread with smoked bacon, egg salad with mayonnaise, grilled chicken fillet, tomato, and crispy iceberg lettuce
Ψητό ψωμί τσιαπάτα με καπνιστό μπέικον, σαλάτα αυγού με μαγιονέζα, φιλέτο κοτόπουλου στη σχάρα, ντομάτα και τραγανό  
μαρούλι iceberg

CHICKEN GYROS     €11.50
Served in Greek pitta with tzatziki, tomato cucumber, lettuce and onion
Σερβίρεται σε ελληνική πίτα με τζατζίκι, αγγούρι, ντομάτα, μαρούλι και κρεμμύδι

MEDITERRANEAN CHICKEN SOUVLAKI     €14.50
Marinated in yoghurt, olive oil, garlic, served with pitta bread, salad, tzatziki
Μαριναρισμένο σε γιαούρτι, σκόρδο, ελαιόλαδο και ρίγανη. Σερβίρεται με ελληνική πίτα και τζατζίκι

BUFFALLO CHICKEN WINGS     €13.50
8 Chicken wings marinated in buffalo sauce served with home-made apple coleslaw and chips.
8 Μαριναρισμένες φτερούγες κοτόπουλου σερβιρισμένο με κόλσλοου μήλου και πατάτες τηγανητές 

* All of the above are served with Potatoes Chips
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Plat ters
CHEESE FRUIT PLATER FOR TWO     €18.50

CHEESE FRUIT PLATTER FOR FOUR     €35.00

CHEESE FRUIT PLATTER FOR SIX     €48.00

EXOTIC FRUIT PLATTER FOR TWO   €15.00

EXOTIC FRUIT PLATTER FOR FOUR   €28.00

EXOTIC FRUIT PLATTER FOR SIX   €36.00



Desserts Menu 
YOGURT WITH BERRIES AND ROASTED WALNUTS    

€6.00

BAKED NEW YORK CHEESECAKE      
€7.50

Served with berry sauce

CANNOLO SICILLIANO     
€8.50

Served with light lime, yogurt and vanilla sauce

CHOCOLATE LAVA CAKE SERVED       
 €8.50

With vanilla ice cream

ORANGE PIE      
€7.50

Traditional orange baked/pie drizzled with syrup, served with vanilla ice cream
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ALLERGENS / ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΑALLERGENS / ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΑ

    MILK / ΓΑΛΑ |      EGG / ΑΥΓΟ |    GLUTEN / ΓΛΟΥΤEΝΗ |    NUTS / ΞΗΡΟI ΚΑΡΠΟI

|   SOY / ΣOΓΙΑ



Ice Creams
PISTACHIO    €3.00

PASSION FRUIT & MANGO SORBET   €3.00

MAPLE WALNUT     €3.00

STRACIATELLA    €3.00

ESPRESSO CROQUANT    €3.00

VANILLA DREAM    €3.00

SWISS CHOCOLATE    €3.00

STRAWBERRY    €3.00

CARAMELLITA    €3.00

BANANA    €3.00

CRÈME BRULEE    €3.00

HAZELNUT    €3.00

RASPBERRY & STRAWBERRY SORBET   €3.00

APRICOT SORBET   €3.00

LIME & LEMON SORBET   €3.00

PASSION FRUIT & MANGO SORBET   €3.00
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