CYCLADIC LUNCH
12:30 -18:00

ΣΑΛΆΤΕΣ / SALADS
Σπανάκι και ρόκα / Spinach and rucola salad

με ψητά μανιτάρια, μαστέλο Χίου, λιαστή ντομάτα και vinaigrette μπέικον
with roasted mushrooms, mastelo cheese from Chios, sun dried tomatoes
and bacon vinaigrette

18€

Aνάμεικτη σαλάτα / Mixed salad

με παντζάρια, τσαλαφούτι, καρότα baby και φιστίκια Αιγίνης
with beetroot, tsalafouti cheese, baby carrots and peanuts from Aegina

16€

ΟΡΕΚΤΙΚΆ / APPETISERS
Φέτα σαγανάκι / Feta saganaki

με λιναρόσπορο, σουσάμι, ηλιόσπορο, κρόκο Κοζάνης, μέλι και goji berry
with linseeds, sesame, sunflower seeds, Greek saffron, honey and goji berry

17€

Ποικιλία από ελληνικούς μεζέδες / Selection of greek meze

με μελιτζανοσαλάτα, ταραμοσαλάτα, φάβα, τζατζίκι, τυροκαυτερή και πιτάκια Ρόδου
with eggplant salad, fish roe, fava, traditional tzatziki, spicy cheese spread
and pita bread from Rhodes

26€

Γαύρος μαρινάτος / Marinated anchovy

με πλιγούρι, πιπεριές Φλωρίνης, φρέσκα μυρωδικά και σόγια με vinaigrette ginger
with groats, Florina peppers, fresh herbs and soya with ginger vinaigrette

19€

Σιγομαγειρεμένο χταπόδι / Slow cooked octopus

με κρέμα από φάβα Σαντορίνης, μαρμελάδα από κρεμμύδι και cranberry, λάδι τσίλι
with cream of Santorinian fava beans, onion cranberry marmalade and chilli oil

25€

Κεφτεδάκια / Greek meatballs

με κύμινο, σάλτσα από φρέσκια ντομάτα, γλυκιά πάπρικα και κατσικίσιο τυρί
with cumin, fresh tomato sauce, sweet paprika and goat cheese

20€

Χωρίς Λακτόζη / Lacto Free

Χωρίς Γλουτένη / Gluten Free

Vegan

Veggie.

ΚΥΡΊΩΣ ΠΙΆΤΑ / MAIN DISHES
Ριζότο / Risotto

με σπαράγγια, γλυκιά κολοκύθα και σπανάκι
with asparagus, sweet pumpkin and spinach

21€

Αρνίσιο παϊδάκι στη σχάρα / Grilled lamb chops
με πατάτες baby και σάλτσα δεντρολίβανου
with baby potatoes and rosemary sauce

33€

Μπιφτέκι με ψητά λαχανικά / Βurger with grilled vegetables
σπιτικές πατάτες και ντιπ από γιαούρτι με ξύσμα λεμονιού
homemade potatoes and yoghurt dip with lemon zest

23€

Κοτόπουλο κοκκινιστό / Chicken ragout

με χυλόπιτες και καπνιστό μετσοβόνε
with chylopites and smoked cheese from Metsovo (metsovone cheese)

25€

Λαβράκι / Sea bass

με σοταρισμένα baby λαχανικά και vinaigrette ντομάτας
with sautéed baby vegetables and tomato vinaigrette

30€

Πιάτo ημέρας / Dish of the day
22€

ΕΠΙΔΌΡΠΙΑ / DESSERTS
Πιατέλα με φρέσκα φρούτα εποχής / Seasonal fruit platter
19€
Πανακότα βανίλια / Vanilla panna cotta

με σιρόπι από κόκκινα φρούτα, φρέσκες φράουλες και δυόσμο
with red fruit syrup, fresh strawberries and mint

19€

Σοκολατόπιτα / Chocolate

με ganache, tuile καραμέλας και παγωτό βανίλια
pie with ganache, caramel tuile and vanilla ice cream

17€

Μηλόπιτα / Apple pie

με crumble αμυγδάλου, σάλτσα butterscotch και τριαντάφυλλα μήλου
with almond crumble, butterscotch sauce and apple roses

19€

Ποικιλία παγωτού / Ice cream selection
16€

Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις | Ψωμί: 3.00€. 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).
Service and Taxes are included in the prices | Bread: 3.00€, 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).

