POOL MENU

SALADS | ΣΑΛΑΤΕΣ
Greek Salad

heirloom cherry tomatoes | capers | olive paste
feta cheese | onion | tomato croutons

Ελληνική Σαλάτα

πολύχρωμα τοματίνια | κάπαρη | πάστα ελιάς | φέτα
κρεμμύδι | κρουτόν τομάτας

19€
Green Salad

grilled chicken | avocado | julienne carrots | balsamic vinaigrette

Πράσινη Σαλάτα

ψητό κοτόπουλο | αβοκάντο | καρότο ζουλιέν | βινεγκρέτ βαλσάμικο

23€
Tabbouleh

wheat | aromatic herbs | tomato

Ταμπουλέ

πλιγούρι | αρωματικά βότανα | τομάτα

19€

SNACKS | ΣΝΑΚΣ
Classic Toast

ham or turkey | cheese

Κλασικό Τοστ

ζαμπόν ή γαλοπούλα | τυρί

14€
Chicken Club Sandwich

chicken | tomato | iceberg lettuce | bacon | ham | light mayonnaise

Κλαμπ Σάντουιτς με Κοτόπουλο

κοτόπουλο | τομάτα | μαρούλι άισμπεργκ | μπέικον | ζαμπόν | ελαφριά μαγιονέζα

21€
Salmon Club Sandwich

smoked salmon | egg | capers | avocado cucumber | iceberg lettuce | horseradish sauce

Κλαμπ Σάντουιτς με Σολομό

καπνιστός σολομός | αυγό | κάπαρη | αβοκάντο αγγούρι | μαρούλι άισμπεργκ | σάλτσα χρένου

22€
Mini Hot Dog (2 pieces)

chorizo | tomato | baby spinach | cooked onion | Dijon mayonnaise

Μίνι Hot Dog (2 κομμάτια)

τσορίθο | τομάτα | baby σπανάκι | μαγειρεμένο κρεμμύδι
Dijon μαγιονέζα

22€
Mini Burger (2 pieces)

beef burgers | tomato | onion | lettuce | bacon | sriracha mayo dip

Μίνι Mπέργκερ (2 κομμάτια)

μοσχαρίσια μπιφτέκια | τομάτα | κρεμμύδι | μαρούλι
μπέικον | σάλτσα καυτερής μαγιονέζας

26€

DESSERTS | ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ
Sorbet & Ιce Cream Selection
Επιλογή από Σορμπέ & Παγωτά
6€ / per scoop | μπάλα
Yoghurt
fresh fruits | oat | granola

Γιαούρτι
φρέσκα φρούτα | βρώμη | γκρανόλα

15€
Fresh Fruit Platter
Πλατό φρέσκων φρούτων
18€

Market regulator: Dimosthenis Stasinopoulos
Prices include VAT and municipal taxes
Consumer has no obligation to pay if there is no legal receipt issued
Food may contain traces of nuts
Please inform a member of our team in case of food allergies or intolerance.
Αγορανομικός υπεύθυνος: Δημοσθένης Στασινόπουλος
Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ και δημοτικά τέλη
Ο καταναλωτής δεν υποχρεούται να πληρώσει, αν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό στοιχείο
Το φαγητό μπορεί να περιλαμβάνει ίχνη ξηρών καρπών
Σε περίπτωση αλλεργίας ή δυσανεξίας παρακαλείστε να ενημερώσετε μέλος της ομάδας του εστιατορίου.

