
ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ  

Κλαμπ Σάντουιτς / Club Sandwich 13
Κλαμπ σάντουιτς με παναρισμένο κοτόπουλο, μαρούλι άισμπεργκ, ζαμπόν, 
ντομάτα και μαγιονέζα. Συνοδεύεται με πατάτες τηγανιτές.
Club sandwich with breaded chicken, iceberg lettuce, ham, tomato and 
mayonnaise. Served with french fries.

Μπέργκερ / Βeef Βurger 15
Μπέργκερ με μοσχαρίσιο μπιφτέκι, τυρί τσένταρ, καραμελωμένα κρεμμύδια, 
αυγό, μαρούλι άισμπεργκ και Jack Daniel’s® sauce. Συνοδεύεται με πατάτες 
τηγανιτές.
Beef burger with cheddar cheese, caramelized onions, egg, iceberg lettuce 
and Jack Daniel’s® sauce. Served with french fries.

Ομελέτα / Omelette 11
Ομελέτα με μπέικον, τυρί, μανιτάρια και πιπεριά
Omelette with bacon, cheese, mushrooms and pepper

Γεμιστό Κρουασάν Βουτύρου /  
Stuffed Butter Croissants 8
Γεμιστό κρουασάν βουτύρου με ασπράδι αυγού, σπανάκι 
και τυρί τσένταρ
Stuffed butter croissant with egg white, spinach and cheddar cheese

Granola 11
Γιαούρτι με γκρανόλα, φράουλες, μάνγκο, ανανά και μέλι
Yogurt with granola, strawberries, mango, pineapple and honey

ΠΙΤΣΑ
Luciano 15
Πίτσα με ρόκα και προσούτο / Pizza with arugula and prosciutto

Corleone 10
Πίτσα μαργαρίτα με τυρί και ντομάτα
Pizza Margherita with cheese and tomato

Al Capone 12
Πίτσα με μανιτάρι, ζαμπόν, μπέικον και πράσινη πιπεριά
Pizza with mushroom, ham, bacon and green pepper

PANCAKES

Pancakes 9
Πάνκεϊκς με τυρί μασκαρπόνε, φράουλες και σιρόπι σφένδαμου
Pancakes with mascarpone cheese, strawberries and maple syrup

Παρακαλούμε ενημερώστε το προσωπικό μας για τυχόν αλλεργίες ή δυσανεξίες που μπορεί να έχετε. 
Όλες οι τιμές είναι σε ευρώ και περιλαμβάνουν όλους τους νόμιμους φόρους.

Please inform our staff of any allergies or intolerances you may have. 
All prices are in euros and include all legal taxes.
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ΠΙΑΤΕΛΕΣ

Πιατέλα Φρούτων / Fruit Platter (μικρή) €20 / (μεγάλη) €40
Freshly cut seasonal local and exotic fruits 
Φρεσκοκομμένα εποχιακά και εξωτικά φρούτα

Πιατέλα Τυριών / Cheese Platter €18
Πιατέλα τυριών με παρμεζάνα, μπρι, μπλε τυρί, γραβιέρα, 
αποξηραμένα φρούτα, μαρμελάδα σύκο και κριτσίνια
Cheese platter with parmesan, brie, blue cheese, graviera, 
dried fruit, fig jam and bread sticks

Παρακαλούμε ενημερώστε το προσωπικό μας για τυχόν αλλεργίες ή δυσανεξίες που μπορεί να έχετε. 
Όλες οι τιμές είναι σε ευρώ και περιλαμβάνουν όλους τους νόμιμους φόρους.

Please inform our staff of any allergies or intolerances you may have. 
All prices are in euros and include all legal taxes.
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