Σαλάτες / Salads
Ντοματίνια με αγγούρι και φρέσκο ελαιόλαδο
Cherry tomatoes with cucumber and olive oil

KIDS MENU

Πίτσα με ντομάτα, μοτσαρέλα και φρέσκο
βασιλικό

17€

Pizza with tomato, mozzarella cheese and
fresh basil

Καρότο τριμμένο με iceberg, καλαμπόκι και
λαδολέμονο

22€

Grated carrot with iceberg, corn seeds and
lemon oil sauce

17€

Κυρίως Πιάτα / Main Dishes
Πένες με σάλτσα φρέσκιας ντομάτας
Penne with fresh tomato sauce

19€
Σπιτικές παναρισμένες κοτομπουκιές με
τηγανητές πατάτες και ντιπ γλυκιάς μαγιονέζας
Homemade chicken nuggets with fried
potatoes and sweet mayo dip

20€
Μini beef burger με τυρί, iceberg, ντομάτα,
κέτσαπ και τηγανητές πατάτες
Μini beef burger with cheese, iceberg,
tomato, ketchup and fried potatoes

20€

Επιδόρπια / Desserts
Επιλογή από παγωτό βανίλια, σοκολάτα,
φράουλα
Vanilla, chocolate or strawberry ice cream

16€
Μπράουνι με παγωτό βανίλια
Brownies with vanilla ice cream

17€
Παγωτό Bueno
Ice cream Bueno

5€ μπάλα / per scoop
Παγωτό Sneakers
Ice cream Sneakers

5€ μπάλα / per scoop

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).
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).

