POOL BAR
MENU

Τόστ τυρί, ζαμπόν ή γαλοπούλα
Toastie with cheese, ham or turkey
Πατάτες τηγανιτές
French fries

6,00€
VeG

Τορτιγια γεμιστή με καπνιστό σολομό, πίκλες κρεμμυδιού,
τραγανό iceberg, αβοκάντο και αρωματική κρέμα τυριού
Tortillas with smoked salmon, pickled onions,
crunchy iceberg, avocado, cream cheese
Πίτσα Μαργαρίτα
Pizza Margherita

10,00€

V.G

Club Sandwich με πατάτες τηγανιτές
Club sandwich with french fries

Ελληνική σαλάτα με φέτα Κεφαλονιάς,
χαρουπένιο παξιμαδάκι και έξτρα παρθένο ελαιόλαδο
Greek salad with feta from Kefalonia,
carob rusks and extra virgin olive oil

V.G

Στήθος κοτόπουλο με ψητά λαχανικά εποχής
Grill chicken breast with seasonal vegetables

V.G | G.F

8,00€
10,00€

V.G

G.F

8,00€
14,00€
12,00€

Βurger με μοσχαρίσιο μπιφτέκι και πατάτες τηγανιτές
Beef burger with french fries
Χορτοφαγικό burger* με αρωματική σάλτσα και τηγανιτή γλυκοπατάτα
Vegetarian plant based burger* with aromatic sauce and sweet potatoes fries

9,00€

11,00€

Σαλάτα με κοτόπουλο, προζυμένια κρουτόν,
ώριμη παρμεζάνα και σάλτσα μουστάρδας
Chicken salad, sourdough croutons,
mature parmesan cheese and light mustard sauce

Σπαγγέτι με κόκκινη ναπολιτάνικη σάλτσα
Spaghetti napolitana

9,00€
8,00€

Σαλάτα με καπνιστό σολομό, αγγούρι και αβοκάντο
Salad with smoked salmon, cucumber and avocado
Σαλάτα ρόκα με μαριναρισμένα ντοματίνια και τυρί γραβιέρα
Rucolla salad with marinated cherry tomatoes and gruyere cheese

6,00€

V.G

10,00€

Μοσχαρίσια μπιφτεκάκια με αρωματικό ρύζι
Beef patties with aromatic steam rice

12,00€

Παραδοσιακός μουσακάς
Traditional mousaka

11,00€

Πιάτα ημέρας (ρωτήστε μας για την διαθεσιμότητα τους)
Dishes of the day (ask your waiter for availability)
Ποικιλία από Ελληνικά τυριά (μικρή/μεγάλη)
Variety of Greek cheeses (small/large)

8,00€/12,00€

Ποικιλία αλλαντικών (μικρή/μεγάλη)
Cold cuts (small/large)

8,00€/12,00€

POOL BAR
MENU
Κομμένα φρέσκα φρούτα
Fresh cut fruits

8,00€

Γιαούρτι με αποξηραμένα φρούτα, ξηρούς καρπούς και μέλι
Fresh yoghurt with dry fruits and honey

7,00€

Γιαούρτι με φρουτοσαλάτα και μέλι
Fresh yoghurt with fruit salad and honey

7,00€

Επιλογή από παγωτά
Variety of ice creams

9,00€

-Βανίλια, σοκολάτα, σορμπέτ φράουλα, σορμπέτ λεμόνι
-Vanilla, chocolate, strawberry sorbet, lemon sorbet

Ωράριο Λειτουργίας : 12:00 -18:30
Οpening Ηours 12:00 -18:30
Χρησιμοποιούμε έξτρα παρθένο Ελληνικό ελαιόλαδο σε όλα τα πιάτα

We use extra virgin Greek olive oil in all our dishes
Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει εάν δεν
λάβει το νόμιμο παραστατικό στοιχείο (απόδειξη-τιμολόγιο)

Consumer is not obliged to pay if the notice of payment has not
been received (receipt-invoice)
Οι τιμές περιλαμβάνουν όλους τους φόρους

Prices are inclusive of all taxes
Το ξενοδοχείο υποχρεούται σε έκδοση λιανικών αποδείξεων

The hotel must issue receipts for all purchases
Το κατάστημα υποχρεούται να διαθέτει έντυπα δελτία,
σε ειδική θήκη δίπλα στην έξοδο, για την διατύπωση
οποιασδήποτε διαμαρτυρίας

Questionnaires are available at the door
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι κάποια από τα
προϊόντα μπορεί να περιέχουν ξηρούς καρπούς ή άλλα κοινά
αλλεργιογόνα. Αν έχετε κάποια ευαισθησία παρακαλώ
απευθυνθείτε στο προσωπικό μας, το οποίο θα χαρεί
να σας βοηθήσει.

Please note that some of these products may contain nuts or other
common allergens. If you have any food issues please ask our staﬀ
who will only be too pleased to help.

*προϊόν βαθιάς κατάψυξης

*frozen

GF= Gluten Free
VG= Vegetarian
VeG= Vegan

