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STARTERS / ΟΡΕΚΤΙΚΑ
PRAWNS TEMPURA SWEET & SOUR OR WASABI MAYIONNAISE
King prawns in tempura crust with sweet wasabi mayonnaise
Μεγάλεs γαρίδες σε κρούστα με γλυκιά μαγιονέζα wasabi

BBQ TEXAS WINGS
Oven-baked chicken wings, glazed with homemade BBQ Texas sauce
Φτερούγες κοτόπουλου ψημένες στο φούρνο, γρασαρισμένες με σπιτική σάλτσα μπάρμπεκιου

BURRATA WITH DRY FIGS & FIGS MARMALAE
Burrata with dry ﬁgs served with ﬁgs marmalade
Τυρί μπουράτα με πάστα σύκα. Σερβίρεται με μαρμελάδα σύκου

MUSHROOM ARANCHINI WITH SOUR CREAM
Stuﬀed rice balls with forest mushrooms. Served with sour cream
Γεμιστές μπάλες ρυζιού με μανιτάρια του δάσους. Συνοδεύονται με ξινή κρέμα

BEEF TARTAR
Finely chopped fresh beef, marinated with spices, parsley, capers, olive oil and lime zest,
served with egg yolk
Ψιλοκομμένο φρέσκο βοδινό κρέας, μαριναρισμένο με μπαχαρικά, μαϊντανό, κάπαρη, ελαιόλαδο
και ξύσμα λάιμ, σερβιρισμένο με κρόκο αυγού

SOUPS:
SOUP OF THE DAY
Please ask your waiter for the ﬂavors of the day
Παρακαλώ ρωτήστε τον σερβιτόρο σας για τη σούπα τηs ημέραs
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SALADS / ΣΑΛΑΤΕΣ
TORTILLA SALAD (SALMON OR CHICKEN)
Crispy tortilla with organic greens, avocado, bell peppers, cheddar cheese, sliced tomato,
sliced cucumber served with balsamic vinaigrette
Τραγανή τορτίγια με βιολογικά χόρτα, αβοκάντο, πιπεριές, τυρί τσένταρ, κομμένη ντομάτα,
κομμένο αγγουράκι, σερβίρετε με βινεγκρέτ βαλσάμικου

CEASAR SALAD (CHICKEN OR PRAWNS)
Romaine lettuce with aromatic croutons, drizzled with Caesar sauce, parmesan cheese
and crispy bacon
Μαρούλι με αρωματικά κρουτόνια σερβιρισμένα με σάλτσα του καίσαρα, τυρί παρμεζάνα
και τραγανό μπέικον

QUINOA SALAD
Quinoa with organic greens, avocado, mango, cashew nuts, pomegranate seeds,
citrus segments and citrus vinaigrette
Κινόα με βιολογικά χόρτα, αβοκάντο, μάνγκο, ρόδι, κομμάτια εσπεριδοειδών και
ξηροί καρποί Κασίους. Σερβίρεται με βινεγκρέτ εσπεριδοειδών

BURGER SALAD
Mini burgers with organic greens, bell peppers, cheddar cheese, sliced tomato,
sliced cucumber, gherkins, served with cocktail sauce
Μπεργκεράκια με βιολογικά χόρτα, πιπεριές, τυρί τσένταρ, κομμένη ντομάτα, κομμένο αγγουράκι,
αγγουράκι ξιδάτο. Σερβίρεται με σάλτσα κοκτέιλ

TROPICANA SALAD / ΕΞΩΤΙΚΗ ΣΑΛΑΤΑ
Green salad with king size prawns, slides avocado, fresh tomatoes, cucumbers, orange and croutons.
Served with vinaigrette sauce.
Πράσινη σαλάτα με μεγάλες γαρίδες, αβοκάντο, ντομάτα, αγγουράκι, πορτοκάλι και κρουτόνια.
Σερβίρετε με σάλτσα βινεγκρέτ

Adds on for Salads:
Chicken
Prawns
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PLATTERS / ΠΙΑΤΕΛΕΣ
DIAMANTE BITES
Selection of mini burgers with onion marmalade, chicken strips, chicken wrap with sweet corn
and red kidney beans, served with mozzarella sticks, French fries and a variety of dips
Ποικιλία από μίνι μπέρκερ με μαρμελάδα κρεμμυδιού, τραγανά φιλετάκια κοτόπουλου με σάλτσα
μπάρκπεκιου, κοτόπουλο με καλαμπόκι και κόκκινα φασόλια τυλιγμένα σε ψωμί τορτίγια.
Σερβίρονται με μπαστούνια μοτσαρέλας, τηγανιτές πατάτες και ντίπς.

MEAT PLATTER
Selection of beef tenderloin, chicken ﬁllet, lamb cutlets and pork ribs served with French fried
potatoes, grilled tomatoes, grilled mushrooms, grilled peppers and condiments
Ποικιλία από φιλέτο βοδινό,φιλέτο κοτόπουλο, αρνίσια παϊδάκια και χοιρινό παϊδάκια, σερβίρεται με
πατάτες τηγανιτέs, ντομάτες και μανιτάρια σrη σχάρα, πιπεριές στη σχάρα και καρυκεύματα

CHEESE PLATTER
Finest selection of local and international creamy, soﬅ semi-soﬅ and hard cheeses,
served with seasonal peeled fresh fruit, nuts and dry fruits, crostini and crackers
Ποικιλία από εκλεκτά ντόπια και διεθνή κρεμώδη, μαλακά, ημι-μαλακά και σκληρά τυριά,
σερβίρονται με φρούτα εποχής, ξηρούς καρπούς, αποξηραμένα φρούτα, crostini και κράκερs.

FRUIT PLATTER
Finest selection of local and international seasonal peeled fresh fruit
Ποικιλία από εκλεκτές ποικιλίες εποχιακών φρέσκων φρούτων

ANTIPASTI PLATTER
Finest selection of cold meat cuts with ﬁne selection of local and international cheeses
served with sun dried tomatoes, grilled vegetables, crostini and crackers
Ποικιλία από εκλεκτά αλλαντικά, ντόπια και διεθνή τυριά μαζί με ψητά λαχανικά, λιαστές ντομάτες,
crostini και κράκερs.

OYSTER PLATTER
6 pcs or 12 pcs served with assorted sauces
6 κομμάτια ή 12 κομμάτια με διάφορες σάλτσες
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MAIN DISHES / ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΑ
CHICKEN MEDITERRANEO
Chicken Roulade topped with eggplant salsa, served on potato and pea puree, lime zest and crispy greens
Ρόλο κοτόπουλο με σάλτσα μελιτζάνας. Σερβίρεται με πουρέ πατάτας και αρακά,
ξύσμα λάιμ και τραγανά λαχανικά

LAMB RACK WITH LAVENDER CRUST
Roasted Lamb rack with lavender crust on eggplant tomato coulis, thyme sauce,
served with potato fondant
Ψητά αρνίσια παϊδάκια με κρούστα λεβάντας σε στρώμα ντομάτας και μελιτζάνας,
σάλτσα θυμαριού, σερβίρεται με φονταν πατάτες

TEXAS PORK RIBS WITH CHEESE MASH POTATOES
Marinated slow cooked pork ribs with Texas BBQ sauce served with cheesy
mashed potatoes and side salad
Αργομαγειρεμένα μαριναρισμένα χοιρινά παϊδάκια με Τέξας BBQ σως. Σερβίρεται με πουρέ πατάτας
και τυριού και συνοδεύεται με σαλάτα εποχής

CHICKEN ALFREDO
Chicken ﬁllets with mushrooms, bacon tossed in creamy parmesan sauce. Served with vegetable rice
Φιλετάκια κοτόπουλου με μανιτάρια, μπέικον σε κρεμώδες σάλτσα παρμεζάνας.
Σερβίρεται με ρύζι λαχανικών

BEEF FAJITAS
Beef stripes with assorted peppers served in tortilla bread and assorted dips
Λωρίδες βοδινού με διάφορες πιπεριές. Συνοδεύεται από διάφορα ντιπς

HONEY GLAZED SALMNON WITH FRIED RICE & FRUITS
Baked salmon ﬁllet with herb crust, honey and chili ﬂakes. Served with fried rice and fresh fruits
Φιλέτο σολομού με κρούστα βοτάνων, μέλι και νιφάδες τσίλι.
Σερβίρεται με τηγανητό ρύζι και φρέσκα φρούτα

LOBSTER THERMIDOR
Lobster with mushrooms, cayenne pepper tossed in white wine creamy sauce drizzled
with hollandaise sauce
Αστακός με μανιτάρια, πιπέρι καγιέν με κρεμώδες σάλτσα άσπρου κρασιού.
Σερβίρεται με σάλτσα Ολλανδέζ

Οι τιμές περιλαμβάνουν δικαίωμα υπηρεσίας και Φ.Π.Α. / Prices include service charge and V.A.T.
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FROM OUR GRILL
BEEF FILLET (approx. 250gr)
Φιλέτο Βοδινό στη σχάρα

PORK CHOP (approx. 650gr)
Χοιρινή Μπριζόλα στη σχάρα

KING PRAWNS (6 pieces)
Βασιλικές Γαρίδες στη σχάρα

* All above are served with your choice of sauce and 2 sides from below:
Όλα τα πιο πάνω σερβίρονται με σάλτσα και 2 συνοδευτικά της επιλογής σας:

SAUCES
Wild Mushrooms Sauce | Σάλτσα από άγρια μανιτάρια
Pepper Sauce | Σάλτσα Πιπεριού
BBQ Sauce | Σάλτσα BBQ

SIDES
Mashed Potatoes Ι Πατάτα Πουρέ
Jacket Potato Ι Πατάτα Οφτή (V)
French Fries with Sea Salt Ι Τηγανιτές Πατάτες με Θαλασσινό Αλάτι(V)
Jasmine Rice Ι Ρύζι Τζάσμιν (V)
Fresh Boiled Seasonal Vegetables Ι Φρέσκα Εποχιακά Λαχανικά (V)
Creamy Spinach Ι Φρέσκο Σπανάκι με Κρέμα
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BURGERS / ΜΠΕΡΚΕΡ
CHEESE BURGER
Cheddar cheese, lettuce, tomato, gherkins
Μπέργκερ με τυρί Cheddar, μαρούλι, ντομάτα, ξιδάτο αγγουράκι

MAKE YOUR OWN BURGER
Choice of / Επιλογή από:
Halloumi Cheese / Χαλούμι
Edam Cheese / Τυρί «Edam»
Grilled Bacon / Μπέικον στη Σχάρα
Fried Εgg / Τηγανιτό Αυγό
Fried Onions / Τηγανίτα Κρεμμύδια

All Burgers are served in a bun with side salad and French fries
Όλα τα Μπιφτέκια σερβίρονται σε ψωμάκι με σαλάτα και πατάτες τηγανίτες
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PASTAS - RISOTTO
ΖΥΜΑΡΙΚΑ - ΡΙΖΟΤΟ
MUSHROOM RISOTTO
Arborio rice with 4 kinds of wild mushrooms enriched with truﬄe oil
Ρύζι arborio με 4 είδη άγριου μανιταριού και λάδι τρούφας

ASPARAGUS & MASCARPONE RAVIOLI
Fresh ravioli stuﬀed with asparagus and mascarpone tossed creamy in tomato sauce.
Served with baby Rocca
Φρέσκα ραβιόλια γεμιστά με σπαράγγια και τυρί μασκαρπόνε με κρεμώδες σάλτσα ντομάτας.
Συνοδεύονται με φύλλα ρόκας

LOBSTER PASTA
Fresh tagliatelle or fresh spaghetti with fresh Lobster in α creamy cherry tomato
sauce & fresh basil
Φρέσκες ταλιατέλες ή φρέσκα σπαγγέτι και φρέσκος αστακός σε κρεμώδη σάλτσα
από ντοματίvια & φρέσκο βασιλικό

BEEF & MUSHROOMS LINGUINI
Fresh linguini with wild forest mushrooms and beef stripes paste in rich creamy sauce.
Φpέσκα λιγκουίνι με άγρια μανιτάρια του δάσους και ψαχνά κομμάτια βοδινού
σε πλούσια κρεμώδη σάλτσα.
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DESERTS / ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ
FUSION LEBANESE MAHALEPI
Traditional Lebanese Mahalepi served in a modern fusion way combined with kataiﬁ nest,
spoon sweets and strawberry ice cream
Παραδοσιακό λιβανέζικο μαχαλεπί. Σερβίρετε σε φωλιά από κανταΐφι, γλυκά του κουταλιού
και παγωτό βανίλια

HOMEMADE APPLE PIE
Homemade traditional Grand smith warm apple pie. Served with vanilla ice cream
Σπιτική ζεστή μηλόπιτα. Σερβίρετε με παγωτό βανίλια

CHOCOLATE PAVLOVA
Meringues combined with creamy chocolate feeling served with chocolate crumbles,
caramelized walnuts and chocolate ice cream
Μαρέγκες συνδυασμένες με κρέμα σοκολάτας, σερβισμένες με κομμάτια σοκολάτας,
καραμελωμένα καρύδια και παγωτό σοκολάτας.

WAFFLE FANTASY TOWER
Served with white chocolate, Nutella, strawberry, banana, biscuit, nuts, walnut spoon
sweet and accompanied with scoops of ice cream.
Σερβίρεται με λευκή σοκολάτα, Nutella, φράουλα, μπανάνα, μπισκότο, ξηρούς
καρπούς, γλυκό του κουταλιού καρυδάκι και συνοδεύεται με μπάλες παγωτού.

LAVA CAKE
Warm lava cake with vanilla ice cream
Ζεστό κέικ λάβα σερβιρισμένο με παγωτό βανίλια.

BERRIES PANNA COTTA
Panna cotta with forest berries feeling served with fresh strawberries, caramelized
walnuts and strawberry ice cream
Κρέμα με φρέσκα μούρα, σερβίρετε με φρέσκες φράουλες, καραμελωμένα καρύδια
και παγωτό φράουλας.

CHOICE OF ICE-CREAM FLAVORS
Vanilla, chocolate, strawberry, lemon sorbet, caramel and mastic
Βανίλια, σοκολάτα, φράουλα, σορμπέ λεμονιού, καραμέλα και μαστίχα
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