MENU

Σαλάτες & Άλλα / Salads & More

Σαλάτα χωριάτικη με ντοματίνια και φέτα Ελασσόνας
Greek salad with cherry tomatoes and
feta cheese from Elassona

Ψάρι / Fish

15,00€

Φρέσκο ψάρι ημέρας / Fresh fish of the day

32,00€

Με γαρνιτούρες επιλογής / Side dishes
Σαλάτα με ρόκα, ντομάτα, γραβιέρα
και dressing βαλσάμικο.
Wild rucola salad with tomato, graviera cheese
and balsamic dressing

16,00€

Αρωματική πράσινη σαλάτα με καπνιστό σολομό,
φρέσκα ραπανάκια, καρδιές πορτοκαλιού,
καβουρδισμένο φυστίκι Αιγίνης και dressing από
εσπεριδοειδή εποχής
Green salad with smoked salmon , fresh radish ,
orange , roasted pistacchio from Aegina
and citrus dressing

18,00€

-Βραστά λαχανικά / Seasonal vegetables
-Πουρέ σελινόριζας / Celeriac puree
-Πατάτες τηγανιτές / Fresh french fries

Κρέας / Meat

Μοσχαρίσια κοπή ημέρας 300 γρ. /
Beef cut 300gr

36,00€

Με γαρνιτούρες επιλογής / Side dishes
Electra Club
κοτόπουλο, γαλοπούλα, μπέικον, σάλτσα Dijon-mayo,
τομάτες, βρασμένο οργανικό αυγό, μαρούλι
και πατάτες τηγανιτές
chicken, turkey, bacon and Dijon-mayo sauce,
vine-tomatoes, hardboiled organic egg,
romaine lettuce and French fries

14,00€

Angus beef burger
τομάτα, μαρούλι, μαγιονέζα αγριορέπανου
και τηγανητές πατάτες
tomato, lettuce and horseradish mayonnaise
with French fries

19,00€

-Λεπτοκομμένες φρέσκιες πατάτες τηγανιτές /
Fresh French fries
-Ποικιλία από λαχανικά εποχής στη σχάρα /
Grilled seasonal vegetables
-Πουρέ αγγινάρας ιερουσαλήμ /
Jerusalem artichoke puree

Επιδόρπια / Desserts

Ζυμαρικά / Pasta & Risotto

Σπαγγέτι νάπολι ή μπολονέζ
Spaghetti Napoli or Spaghetti Bolognese

Ριζότο από άγρια σπαράγγια με πεκορίνο
Αμφιλοχίας
Asparagus risotto with pecorino cheese
from Amfilohia

19,00€

20,00€

Mους σοκολάτας Valrhona σε τραγανή βάση από
μπισκότο κακάο, παγωτό φιστίκι Αίγινης
& φρούτα του δάσους
Valrhona chocolate mousse with crunchy chocolate
biscuit, pistacchio ice cream and forest fruits

12,00€

Παρφέ μαντολάτο με σορμπέ βύσσινο- κάρδαμο
& τραγανά φύλλα κανέλλας
Parfait nougate with sour cherry- cardamon sorbet
and crispy filo pastry with cinnamon

12,00€

Κομμένα φρέσκα φρούτα εποχής
Seasonal fresh fruits

10,00€

Παγωτό ή σορμπέ
Ice cream or sorbet
(*παρακαλώ ρωτήστε τον σερβιτόρο σας
για τις επιλεγμένες γεύσεις μας
please ask your waiter for the flavor selection)

9,00€

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

