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Dear valuable guest,
We would like to inform you that all food concoctions found in this menu may contain these ingredients:     Cereals 
containing gluten, shellfish, eggs and egg products, fish and fish products • Peanuts and products based on 
the peanuts soy and say based products • Milk and milk based products(including lactose)nuts (almonds, 
hazelnuts, walnuts, cashew nuts, nuts koyinslan) celery and celery products. Mustard and Mustard products 
sesame seeds and sesame seeds based Sulphur dioxide and aulphites compounds of lupine products.

Please if any of the above ingredients are causing any allergic symptoms, please inform us in advance accordingly

V.A.T. Is included in prices • «consumer is νοτ obliged to pay if the notice of payment has 
νοτ been received (receipt - invoice) ». • The restaurant / bar is legally required to issue 
official receipts, certified by the relevant tax office. • The  restaurant / bar is legally required 
to present complaint/comment forms in a special box next to the exit •  dishes marked 
with * have been frozen. • The oil used on salads is olive oil. • Sunflower seed oil is used for 
frying • responsible for implementation of statutory regulations: hotel manager



ΔΡΟΣΕΡΕΣ ΣΑΛΑΤΕΣ - ΟΡΕΚΤΙΚΑ

Ε Π Ι ΔΟ Ρ Π Ι Α

ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΑΙ ΦΡΕΣΚΑ

BREAKFAST - BRUNCH

STEAKS
25 hμερων ωριμανσησ 

SAUCE

ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΑ

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΣΑΛΑΤΑ ΜΕ ΨΗΤΕΣ ΓΑΡΙΔΕΣ* 
ΚΑΙ ΚΑΛΑΜΑΡΙ*

αβοκάντο, φύλλα πικάντικης ρόκας, σπανάκι, 
απαλό ντρέσινγκ  μουστάρδας

18.00€

ΣΑΛΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΙΣΑΡΑ
άισμπεργκ, παρμεζάνα, ροδοψημένα κρουτόν, 

πικάντικο ντρέσινγκ
12.00€

Επιλογή:   με τρυφερό κοτόπουλο* 14.00€
             με φιλέτο σολομού      16.00€

ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΑ
τοματίνια Σαντορίνης, κάπαρη, καπαρόφυλλα, 

κατσικίσιο τυρί, εφτάζυμο παξιμάδι
15.00€

 ΣΑΛΑΤΑ ΤΟΜΑΤΑ
κάπαρη, καπαρόφυλλα, πικάντικη 

ρόκα, εφτάζυμο παξιμάδι
12,00€

ΜΠΡΟΥΣΚΕΤΑ  ΚΑΠΝΙΣΤΟΥ 
ΣΟΛΟΜΟΥ

κρέμα αβοκάντο, τομάτα, αυγό, 
ρόκα

19.00€

ΜΠΡΟΥΣΚΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΤΑΖΥΜΟ 
ΨΩΜΙ ΚΡΗΤΗΣ & COPPA

πράσινη σαλάτα, μοτσαρέλα, 
τοματίνια, βασιλικός, βινεγκρέτ  

βαλσάμικο 
18.00€

ΠΛΑΤΟ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ & 
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΥΡΙΩΝ

φρεσκοψημένες φέτες χωριάτικου 
ψωμιού, τοματίνια, μαριναρισμένες 

ελιές
22.00€

ΦΡΟΥΤΑ ΕΠΟΧΗΣ
10.00€

ΚΕΙΚ ΣΟΚΟΛΑΤΕΝΙΑΣ ΛΑΒΑΣ
μαύρη σοκολάτα, streusel, παγωτό 

βανίλια Μαδαγασκάρης 
12.00€

ΜΗΛΟΠΙΤΑ
crumble αμυγδάλου, παγωτό 

caramel nuts 
16.00€

ΔΡΟΣΕΡΗ ΣΟΥΠΑ ΦΡΑΟΥΛΑΣ
δυόσμος, τραγανές μαρέγκες, 

παγωτό γιαούρτι
14.00€

ΣΠΙΤΙΚΟ ΜΠΕΡΓΚΕΡ  ΑΠΟ 
ΜΟΣΧΑΡΙ* ANGUS

μπέικον, τηγανιτό αυγό, 
λιωμένο τυρί τσένταρ, 

μαρούλι, μαγιονέζα, σάλτσα 
B.B.Q

18.00€

ΜΙΝΙ ΚΛΑΜΠ  ΜΕ PINSA
στήθος κοτόπουλο*, τομάτα 
κονφί, κρέμα τυρί, ζαμπόν, 

τηγανιτό αυγό
17.00€

 ΧΟΡΤΟΦΑΓΙΚΟ  ΚΛΑΜΠ 
ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ

ψωμί του τοστ, λαχανικά 
σχάρας, τομάτα κονφί, 

μαρούλι
15,00€

ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΣ 
ΤΗΓΑΝΗΤΟΣ

μίνι πιτούλες, σάλτσα 
πάπρικας, φρέσκα λαχανικά

20.00€

ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ΜΕ ΦΙΛΕΤΟ 
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ* 

πίτα, τομάτα, κρεμμύδι, 
μαϊντανός, τζατζίκι

16.00€

ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ ΤΗΝ ΟΜΕΛΕΤΑ 
ΤΗΣ ΑΡΕΣΚΕΙΑΣ ΣΑΣ

δημιουργήστε την δική σας 
ομελέτα με μπέικον, τυρί, πιπεριά, 

τομάτα, φέτα, μανιτάρια
10.00€

ΑΥΓΑ BENEDICT
ψωμί μπριός, μπέικον, σάλτσα 

Ολλανταίζ 
14.00€

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΓΙΑΝΑΣ
τοματάκια  Σαντορίνης, φέτα, 

κρίθινο παξιμάδι 
14.00€

ΤΗΓΑΝΙΤΑ ΑΥΓΑ
μπέικον, τομάτα σχάρας

10.00€

ΣΠΙΤΙΚΑ ΤΑΛΙΟΛΙΝΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΘΗΣΑΥΡΟΥΣ 
ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ

σάλτσα τομάτας, ζωμός οστρακοειδών, φλοίδες 
παλαιωμένης Γραβιέρας

25.00€

ΡΙΓΚΑΤΟΝΙ  ΜΕ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ*
ρόκα, εστραγκόν,  μανιτάρια, κρέμα

18.00€

ΡΙΖΟΤΟ ΜΕ ΓΑΡΙΔΕΣ*  
τομάτα κονφί, βασιλικός, μαύρη τρούφα, 

σάλτσα οστρακοειδών 
23.00€

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΣΚΙΟΥΦΙΧΤΑ ΚΡΗΤΗΣ
απάκι, φύλλα πικάντικης ρόκας, λιαστή τομάτα, 

Κεφαλοτύρι 12 μήνης ωρίμανσης Λασιθίου, 
βιολογικό ελαιόλαδο

20.00€

 ΠΕΝΝΕΣ  ΜΕ ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ
Ρόκα, εστραγκόν, 3 διαφορετικές ποικιλίες 

μανιταριών
14,00€

 ΣΠΙΤΙΚΑ ΤΑΛΙΟΛΙΝΙ ΜΕ ΤΟΜΑΤΙΝΙΑ 
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ

σάλτσα τομάτας, βασιλικός
14,00€

ΑΓΚΙΝΑΡΟΤΟ
με αρνί Γαλλικής κοπής, αγκινάρα, πίκλα 
κρεμμυδιού, λάδι μάραθου, κρύα σάλτσα 

λεμονιού
27.00€

ΦΙΛΕΤΟ ΨΑΡΙΟΥ ΜΕ ΡΙΖΟΤΟ
μάραθος, λεμόνι, τομάτα

23.00€

ΦΡΕΣΚΟ ΨΑΡΙ                                                                                                                                            
Επιλέξτε το ψάρι που σας αρέσει ψημένο 
στην σχάρα. Συνοδεύεται με λαχανικά και 

λαδολέμονο
το κιλό 90,00€

 VEGETARIAN 

BEEF RIB EYE (Uruguay)  40.00€
BEEF T-BONE (USA)  το κιλό 75.00€
BEEF FILLET (USA)  38.00€

Béarnaise 7.00€
Red wine 7.00€
B.b.q. 7.00€
Chili sauce 7.00€


