BEACH MENU
Caesar Salad

(G / F / M / N / MU / EG )

14.00

Iceberg and romaine lettuce hearts, crispy bacon, croutons,
Parmesan flakes served with Caesar dressing
Option to add & choose from:
Crispy chicken roulade 			
€5.00
Grill prawns (6 pieces) (MS) 		
€8.00

Σαλάτα του Καίσαρα
Καρδιές μαρουλιού, τραγανό μπέικον, κρουτόνς, παρμεζάνα, σερβίρεται με σως του Καίσαρα
Προσθέστε κοτόπουλο			
€5.00
Προσθέστε γαρίδες (6 τεμ) (MS) 		
€8.00

Greek salad

(G / M / So2)

14.00

Variety of cherry tomatoes, cucumber, red onions, black olives, bell peppers, capers,
feta cheese, traditional barley rusk, drizzled with oregano vinaigrette

Ελληνική Σαλάτα
Ποικιλία από ντοματίνια, αγγουράκι, κόκκινο κρεμμύδι, μαύρες ελιές, γλυκές πιπεριές,
τυρί φέτα, κάπαρη, παραδοσιακό παξιμάδι και βινεγκρέτ με ρίγανη

PlusSea Burger (So2 / G / M / MU / EG)

17.50

Homemade burger in brioche bun filled with caramelised onion, tomato
iceberg, pickled cucumber, bacon, cocktail sauce, topped with cheddar
cheese, served with French fries and coleslaw salad

PlusSea Μπέργκερ
Σπιτικό μπέργκερ με τυρί τσένταρ, ντομάτα, μαρούλι, καραμελωμένα κόκκινα
κρεμμύδια, αγγουράκι τουρσί, μπέικον, σερβιρισμένο με σαλάτα κόσλοου, κοκτέιλ
σως και τηγανητές πατάτες σε φρεσκοψημένο ψωμάκι τύπου μπριός

Beef Steak Wrap (So2 / G / M / MU / EG)
Beef stripe sauté with bell peppers, onions, sour cream and cheddar cheese,
served with French fries and side salad

Βοδινό Φιλέτο σε Τορτίγια
Βοδινό φιλέτο με γλυκιές πιπεριές, κρεμμύδια, ξινόκρεμα και τυρί τσένταρ,
σερβίρεται με πατάτες τηγανητές και σαλάτα

Above prices are in (€) and inclusive of V.A.T and all applicable charges
Οι τιμές είναι σε (€) και περιλαμβάνουν Φ.Π.Α και όλους τους φόρους

18.00

Wrap Club (So2 / G / M / MU / EG)

16.50

Bacon, Emmental cheese, chicken breast, iceberg lettuce, omelette, tomato,
mustard and mayonnaise wrapped in tortilla, served with French fries and side salad

Κλαμπ σε Τορτίγια
Μπέϊκον, τυρί έμενταλ, στήθος κοτόπουλο, μαρούλι, ομελέτα, ντομάτα, μουστάρδα και
μαγιονέζα, τυλιγμένα σε τορτίγια, σερβίρεται με πατάτες τηγανητές και σαλάτα

KIDS MENU
ΠΑΙΔΙΚΟ ΜΕΝΟΥ
Chicken Nuggets

5.00

(G/M/EG)

Served with French fries and salad

Κοτομπουκιές
Σερβίρονται με πατάτες τηγανητές και σαλάτα

Mini Burger with Cheese

5.00

(G/M)

Served with French fries

Μπιφτεκάκι με Τυρί
Σερβίρεται με πατάτες τηγανητές

Toasted Ηam and Cheese Sandwich

5.00

(G/M)

Served with French fries and salad

Ζεστό Σάντουιτς με Ζαμπόν και Τυρί
Σερβίρεται με πατάτες τηγανητές και σαλάτα

French Fries
Πατάτες Τηγανητές

Sliced Fresh Fruit
Πιατέλα με φρέσκα φρούτα εποχής

4.00

14.00

Prices are in (€) and inclusive of V.A.T and all applicable charges
Οι τιμές είναι σε (€) και περιλαμβάνουν Φ.Π.Α και όλους τους φόρους

If you have any concerns regarding food allergies and intolerances, please ask a member of our staff for further assistance
Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με διατροφικές αλλεργίες, παρακαλούμε όπως ρωτήσετε ένα μέλος της ομάδας μας

[G] gluten | γλουτένη [L] lupin | λούπινο [C] celery | σέλινο [CR] crustaceans | οστρακοειδή [M] milk | γάλα [E] egg | αυγά
[SU] sulpur dioxide | διοξείδιο του θείου [SE] sesame | σουσάμι [MO] mollucs | μαλάκια [MU] mustard | μουστάρδα
[N] tree nuts | ξηροί καρποί με κέλυφος [F] fish | ψάρι [S] soybeans | σόγια [P] peanuts | αραχίδες (φυστίκια)

