BEACH MENU
€
12.5

Greek salad (G/M)
Ελληνική σαλάτα
Variety of cherry tomatoes, cucumber, red onions, black olives, bell peppers,
feta cheese, traditional barley rusk, drizzled with oregano vinaigrette
Ποικιλία από ντοματίνια, αγγουράκι, κόκκινο κρεμμύδι, μαύρες ελιές, γλυκές πιπεριές,
τυρί φέτα, παραδοσιακό παξιμάδι και βινεγκρέτ με ρίγανη

Truffled Caesar salad (G/M/N/MU/F/EG)
Σαλάτα του Καίσαρα με λάδι τρούφας

12

Iceberg and romaine lettuce hearts, crispy bacon, asparagus, croutons,
parmesan flakes and truffle Caesar dressing
Καρδιές μαρουλιού, τραγανό μπέικον, σπαράγγια, κρουτόνς, παρμεζάνα
και σως του Καίσαρα με τρούφα

Add prawns/ Προσθέστε γαρίδες (MS) €5.50
Add chicken/ Προσθέστε κοτόπουλο €3.00

Koulouri Arkateno Omodous (G/M)
Κουλούρι Αρκατένο Ομόδους

12.5

Served toasted, with halloumi, Cypriot sausage, lountza, tomatoes,
baby rocket leaves and herb olive oil
Σερβίρεται ζεστό με χαλούμι, κυπριακό λουκάνικο, λούντζα, ντομάτα,
ρόκα και αρωματισμένο ελαιόλαδο

Pitta club (G/M/EG/MU)
Πίττα κλαμπ

13

Bacon, Emmental cheese, chicken breast, iceberg lettuce, omelette, tomato,
mustard and mayonnaise, served in Greek pitta bread with French fries
Με μπέικον, τυρί έμμενταλ, φιλέτο κοτόπουλο, μαρούλι iceberg, ομελέτα, ντομάτα,
μουστάρδα και μαγιονέζα σε ελληνική πίττα σερβιρισμένα με τηγανητές πατάτες

Above prices include all taxes
Οι πιο πάνω τιμές περιλαμβάνουν όλους τους φόρους

€
16.5

Black Angus (M/G/MU/EG)
Μπέργκερ «Μπλακ Άνγκους»
Beef burger with cheddar cheese, tomato, lettuce, caramelized red onions,
served in a freshly baked brioche bun, with coleslaw, onion rings and French fries
Βοδινό μπιφτέκι με τυρί τσένταρ, ντομάτα, μαρούλι, καραμελωμένα κόκκινα κρεμμύδια,
σερβιρισμένο με σαλάτα coleslaw, τραγανές ροδέλες κρεμμυδιού και τηγανητές πατάτες
σε φρεσκοψημένο ψωμάκι τύπου brioche

Plus chicken burger (M/G/MU/EG)
Plus μπέργκερ με κοτόπουλο

14

Buttermilk-fried chicken breast served with cheese, tomato, lettuce and Caesar dressing
in a freshly baked brioche bun, with coleslaw, onion rings and French fries
Τηγανητό κοτόπουλο με αρωματική κρούστα, τυρί, ντομάτα, μαρούλι και σως του Καίσαρα,
σερβίρεται σε φρεσκοψημένο ψωμάκι τύπου brioche, με τηγανητές πατάτες, τραγανές
ροδέλες κρεμμυδιού και σαλάτα coleslaw

Pizza Margherita (G/EG/M)
Πίτσα Μαργαρίτα

For kids 5 / 10.5

Thick crust pizza with tomato, mozzarella cheese and basil pesto
Αφράτη ζύμη πίτσας με ντομάτα, μοτσαρέλα και πέστο βασιλικού

PlusSea pizza (G/EG/M)
PlusSea Πίτσα

12.5

Thick crust pizza with tomato, mozzarella, pepperoni, ham, peppers and mushrooms
Αφράτη ζύμη πίτσας με ντομάτα, μοτσαρέλα, πεπερόνι, χαμ, πιπεριές και μανιτάρια

French fries
Πατάτες τηγανητές

3.5

Sliced fresh fruits
Πιατέλα με φρέσκα φρούτα εποχής

14

KID’S MENU
ΠΑΙΔΙΚΟ ΜΕΝΟΥ
Mini burger with cheese and French fries (G/M)
Μπιφτεκάκι με τυρί και πατάτες τηγανητές
Toasted ham and cheese sandwich (G/M)
Ζεστό σάντουιτς με ζαμπόν και τυρί

€
4.5
4

Served with French fries and salad
Σερβίρεται με πατάτες τηγανητές και σαλάτα

Chicken nuggets with French fries and salad (G/M/EG)
Κοτομπουκιές με πατάτες τηγανητές και σαλάτα

4.5

ALLERGENS | AΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΑ
(G) Gluten | Γλουτένη (LU) Lupin | Λούπινο (CE) Celery | Σέλινο (CR) Crustaceans | Οστρακοειδή (M) Milk | Γαλακτοκομικά
(So2) Sulfur Dioxide | Διοξείδιο του Θείου (SE) Sesame | Σουσάμι (MS) Molluscs | Μαλάκια (MU) Mustard | Μουστάρδα (EG) Eggs | Αυγά
(N) Tree Nuts | Ξηροί Καρποί με Κέλυφος (F) Fish | Ψάρι (SB) Soybeans | Σόγια (P) Peanuts | Φυστίκια

