
SUMMER BITES
12:00 - 19:00



Club sandwich με κοτόπουλο 
Club sandwich with chicken

22€

Τοστ τυρί, ζαμπόν ή γαλοπούλα
Toasted bread with cheese, ham or turkey 

14€

Μποσχαρίσιο burger με τσένταρ 
και καπνιστή πανσέτα 

Beef burger with cheddar and smoked pancetta 
24€

Wrap με ψητά λαχανικά  

Wrap with roasted vegetables
18€

Sandwich με μπριζόλα
Steak sandwich

26€

Bagel σολομού
Salmon bagel

24€

Blt (μπέικον, μαρούλι, ντομάτα)
Blt (bacon, lettuce, tomato)

16€

Κοτόπουλο σουβλάκι   

Chicken souvlaki
24€

Ποικιλία παγωτών  
Ice cream selection 

16€

Βάφλα με παγωτό
Waffle with ice cream

14€

Τάρτα σοκολάτας
Chocolate cake

14€



Service and Taxes are included in the prices. 
Please inform our staff of any food allergies. The above dishes may contain freshly frozen 
ingredients. All dishes are prepared with extra virgin olive oil and finest quality sun flower oil for 
frying. The hotel reserves the right to amend prices, operating hours and days that the restaurant 
is open without prior notice. The establishment has made printed forms available near the 
restaurant’s exit for the registration of any complaints.  
Inspector Market Officer: Konstantinos Bouzas  
CONSUMER IS NOT OBLIGED TO PAY, IF THE NOTICE OF PAYMENT HAS NOT BEEN RECEIVED 
(RECEIPT - INVOICE).

Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις.
Για οποιαδήποτε αλλεργία παρακαλώ απευθυνθείτε στον σερβιτόρο μας. Στις ανωτέρω παρασκευές 
ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν και φρεσκοκατεψυγμένες πρώτες ύλες. Σε όλες τις παρασκευές μας 
χρησιμοποιείται έξτρα παρθένο ελαιόλαδο και άριστης ποιότητας ηλιέλαιο για τηγανητά εδέσματα. Το 
ξενοδοχείο διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τιμών, του ωραρίου και των ημερών λειτουργίας του 
εστιατορίου χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η επιχείρηση διαθέτει έντυπα δελτία κοντά στην έξοδο του 
εστιατορίου για την καταγραφή τυχόν παραπόνων. 
Αγορανομικός υπεύθυνος: Κωνσταντίνος Μπούζας 
Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ, ΑΝ ΔΕN ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ 
(ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ).

 Χωρίς Λακτόζη / Lacto Free   Χωρίς Γλουτένη / Gluten Free   Vegan   Veggie.


