
Greek salad
Ελληνική Χωριάτικη Σαλάτα 

Black Angus burger
with cheddar cheese, pickled mayo, bacon
Black Angus burger 
με τσένταρ, πικάντικη μαγιονέζα, μπέικον

Club sandwich 
with chicken, bacon, iceberg
Club sandwich 
με κοτόπουλο, μπέικον, iceberg

Club sandwich vegetarian
with grilled vegetables, basil pesto
Club sandwich 
με ψητά λαχανικά, πέστο βασιλικού

Spicy Tuna Sandwich (lactose free)
Sandwich με πικάντικη τονοσαλάτα (χωρίς 
λακτόζη)

Snacks Menu

22€

18€

14€

16€ 

Snack is served from 12:00 to 18:00.
Room Service Charge: 5€ Please inform the service for any food or beverage singularities.

14€



SALADS
Santorinian Greek salad 
with xynomizithra cheese, olives, baby 
tomatoes, caper
Σαλάτα Σαντορίνης 
με ξινομυζήθρα, κάπαρη, ελιές καλαμών, 
ντοματίνια Σαντορίνης 

Mix green salad
with goat cheese, pumpkin seeds, 
cranberries
Σαλάτα πράσινη
με baby σπανάκι, λόλες, βαλεριάνα, 
κολοκυθόσπορο, κατσικίσιο τυρί, 
cranberries
      
                                                                                                          
3 Colors quinoa salad 
with spicy shrimp, avocado, snowpeas, 
cale, tortigia (lactose free) 
Σαλάτα με 3χρωμη κινόα  
αβοκάντο, ντοματίνια, πικάντικες γαρίδες, 
λαχανίδα, αρακά, τορτίγια (χωρίς λακτόζη)
                                                                                                          

16€

 
 
 
 
 

Dinner Menu

17.50€

18€



Dinner Menu

APPETIZERS
Eggplant with pine cone béchamel
with cubed beef filet & tomato sauce 
Μελιτζάνα με μπεσαμέλ κουκουναριού 
κύβους μοσχαρίσιου φιλέτου & σάλτσα 
ντομάτας                             

Octopus
with santorini fava, caramelized onions
Χταπόδι
με φάβα Σαντορίνης, καραμελωμένα 
κρεμμύδια
                                           
Beef carpaccio
with artichoke, caper, cream cheese 
mousse, parmesan
Carpaccio μοσχάρι 
με κάπαρη, αγκινάρα, μους ανθότυρου, 
παρμεζάνα 

Tuna tartar
with avocado & prawn cracker
Ταρτάρ τόνου
με αβοκάντο & τσιπς γαρίδας 
    
                                                    

20€

18€

20€

18€ 

https://www.google.com/search?q=cream+cheese+mousse&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiEg7W5zpD3AhVhS_EDHWHuDqsQkeECKAB6BAgBEDM
https://www.google.com/search?q=cream+cheese+mousse&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiEg7W5zpD3AhVhS_EDHWHuDqsQkeECKAB6BAgBEDM


PASTA-RISOTTO
Risotto
with truffle, mushrooms, aged parmesan
Ριζότο
με πάστα τρούφας, μανιτάρια, παλαιωμένη 
παρμεζάνα
                                              
Tagliatelle
with beef ragu & mushrooms
Ταλιατέλες
με μοσχαράκι γάλακτος ραγού & μανιτάρια
                                                                    
Linguine carbonara
with pancetta & tomato
Λιγκουίνι καρμπονάρα
με πανσέτα & ντομάτα

Spicy linguini 
with shrimps με τιμή 
Πικάντικα λινγκουίνι 
με γαρίδες

                                                         

Dinner Menu

16€

18€

17€

18€



MAIN DISHES
Chicken filet
with corn, sitake mushrooms, gravy sauce
Φιλέτο κοτόπουλο
με καλαμπόκι, μανιτάρια shiitake, gravy sauce    
                                                                                                             
Beef filet
with baby potatoes, vegetables & red wine 
sauce (gluten free)
Μοσχαρίσιο φιλέτο
με λαχανικά, πατάτες baby & σάλτσα κόκκινου 
κρασιού (χωρίς γλουτένη)
                                                                                                             
Tuna filet
with quinoa, fresh salad with arugula, fennel, 
baby tomatoes (lactose free)
Τόνος φιλέτο
με κινόα και σαλάτα από φινόκιο, ρόκα, 
ντοματίνια (χωρίς λακτόζη)
                                                                                                             
Gilthead seabream
with grilled iceberg & vegetables, powder of 
sushi nori          
Τσιπούρα
με ψητό iceberg, λαχανικά, πούδρα από φύκι 
νόρι
                                                                                                             

Dinner Menu

19€

32€

26€

28€



Dinner Menu
DESSERTS

Brownies with chocolate ice-cream
Brownies με παγωτό σοκολάτα

                                                                                                            
Chocolate Mousse with strawberries, wild 
berries cream, crushed oreo cookies
Μους σοκολάτας με φράουλες, σιρόπι φρούτα 
του δάσους, τριμμένο μπισκότο oreo 

                                                                                                            
Baklava with chocolate sauce and vanilla ice- 
cream
Μπακλαβάς με σάλτσα σοκολάτας και παγωτό 
βανίλια

                                                                                                            
Ice-cream (choice of vanilla, chocolate, 
strawberry) 
Παγωτά (βανίλια, σοκολάτα, φράουλa)
                                                                                                            

12€

10€

10€

8€

Dinner is served from 19:00 to 22:00.
Room service charge 5€. 
Please inform the service for any food or beverage singularities.


