
lunch menu



Όλα τα είδη σερβίρονται 12:00 με 18:00 . 
Τα είδη με * σερβίρονται και μετά τις 18:00  εώς τις 22:00.

All items are served from 12:00 to 18:00. The items with   * are 
served also after 18:00 until 22:00.

Alle Speisen werden von 12:00 bis 18:00 Uhr serviert. Die Spei-
sen mit einem Sternchen * werden auch von 18:00 bis 22:00 Uhr 
serviert.

 
Ολα τα  είδη σερβίρονται καθ’όλη την διάρκεια της σεζόν.
Τα είδη με         σερβίρονται μόνο κατά τους μήνες Ιούνιο με 
Σεπτέμβριο .

All items are served throughout the season. 
The items with          are served only during the months of June to 
September.

Alle Speisen werden während der gesamten Saison serviert. Die 
Artikel mit          werden nur in den Monaten Juni bis September 
serviert.

Όλα τα είδη δεν συμμετέχουν στο πακέτο κατανάλωσης All inclusive και 
μπορουν να καταναλωθούν με την ανάλογη επιβάρυνση

 All the products do not take part in All inclusive package and can be 
consumed at an extra charge
 
Alle oben  genannten Artikel nehmen nicht am All-Inclusive-Paket teil 
und können mit der entsprechenden Gebühr verbraucht warden



Μεσημεριανό & Σνακ / Lunch & Snack / 
Mittagessen & Snack 

Σαλάτες / Salads / Salate

*Χωριάτικη   / Greek Salad / Griechischer Salat                                                           9€
Αλλεργιογόνα / Allergens             7,1                                                                         
Τομάτα, αγγούρι, κρεμμύδι, κάπαρη, ελιές,πιπεριά, φέτα, παρθένο ελαιόλαδο 
Χαλκιδικής,τσιπς κοκκινης πιπεριάς,τραγανά φύλλα κάπαρης ,πούδρα πράσινης ελιάς 
Χαλκιδικης .
Tomato, cucumber, onion, capers, olives, pepper, feta cheese, virgin olive oil from Halkidiki, 
red pepper chips, crispy caper leaves, Halkidiki green olive powder.
Tomaten, Gurken, Zwiebeln, Kapern, Oliven, Paprika, Feta-Käse , Olivenöl von Halkidiki,  Pa-
prikachips, knusprige Kapernblätter, grünes Olivenpulver von Halkidiki.
 
*Σαλατα Caesars   / Caesar  Salad / Caesar Salat                                                        10€
Αλλεργιογόνα / Allergens          1,2,3,4,7,10                                                                           
Αϊσμπεργκ, παρμεζάνα, κοτόπουλο φιλέτο, τοματίνια, crispy κρουτόν, μπέικον , ντρέσινγκ 
Caesar αρωματισμένη με αντζούγια.
Iceberg lettuce, parmesan, roasts chicken fillet, cherry tomatoes, crispy bacon croutons 
and anchovy- flavored Caesar dressing.
Eisbergsalat, Parmesan, Brathähnchen, Kirschtomaten, knusprigem Speck Croutons und 
anchovy- gewürzt Caesar Dressing.  

Πράσινη σαλάτα  με φύλλα ρόκας και ψητό μανούρι                                                   10€            
 Green salad with Rocket leaves and grilled manouri cheese / Grüner Salat mit Rucola und 
gegrilltem Manouri-Käse  
Αλλεργιογόνα / Allergens         1,5,7,8,10                                  
Ρόκα, τρυφερά φύλλα εποχής, τοματίνια, ξηρούς καρπους, αποξηραμένα φρούτα, φλέικς 
παρμεζάνας , αρωματικά κρουτόν, βινεγκρέτ βαλσάμικο με μέλι και ψητό μανούρι.
Rocket, seasonal green leaves, cherry tomatoes, nuts, dried fruits, parmesan flakes, aro-
matic croutons ,balsamic vinaigrette with honey and grilled manouri cheese .
Grüner Salat mit Rucola, grüne Blätter der Saison, Kirschtomaten, Nüsse, Trockenfrüchte, 
Parmesanflocken, aromatische Croutons und Balsamico-Vinaigrette mit Honig &  gegrilltem 
Manouri-Käse.



*Σαλάτα με τόνο / Salad with tuna / Salat mit Thunfisch                                 10€
Αλλεργιογόνα / Allergens         3,4,10,12                                                                      
Πράσινη ανάμεικτη σαλάτα , τοματίνια, τόνος ,αγγουράκι τουρσί, κάπαρη, άνιθος, τσίπς 
τορτίγιας αρωματισμένα με φύκια , ντρέσινγκ μαγιονέζας με λάιμ και μουστάρδα ντιζόν . 
Mixed green salad, cherry tomatoes, tuna, pickled cucumber, capers, dill, tortilla chips fla-
vored with seaweed, mayonnaise dressing with lime and mustard.
Gemischter grüner Salat, Kirschtomaten, Thunfisch, eingelegte Gurken, Kapern, Dill, Tortil-
la-Chips mit Seetanggeschmack, Mayonnaise-Dressing mit Limette und Senf .

Σαλάτα με σολωμό και αβοκάντο /  Salad with salmon and avocado             10€
Salat mit Lachs und Avocado. 
Αλλεργιογόνα / Allergens         1,4,8, 10                                                                                                                          
Πράσινα φύλλα εποχής, καπνιστός σολωμός, καρότο, τοματίνια, αβοκάντο, 
κολοκυθόσπορους, κινόα, ντρέσινγκ  εσπεριδοειδών με μέλι και μουστάρδα 
Seasonal green leaves, smoked salmon, carrot, cherry tomatoes, avocado, pumpkin seeds, 
quinoa, citrus dressing with honey and mustard .
Saisonale grüne Blätter, geräucherter Lachs, Karotten, Kirschtomaten, Avocado, Kürbisk-
erne, Quinoa, Zitrusdressing mit Honig und Senf .

Σαλάτα Caprese / Caprese salad / Capresesalat                                             10€
Αλλεργιογόνα / Allergens :   1,5,7,8,12 
Δροσερή σαλάτα με τοματίνια,πράσινα φύλλα εποχής , πολύχρωμη κινόα,μοτσαρέλα,κρίθινο 
παξιμάδι, ψητά μανιτάρια ,πέστο βασιλικού, παρθένο ελαιόλαδο Χαλκιδικής και γλάσσο 
βαλσάμικου ξυδιού.
Fresh salad with cherry tomatoes, seasonal green leaves, quinoa, mozzarella, barley nut, 
grilled mushrooms, basil pesto, virgin Halkidiki olive oil and balsamic glaze.
Frischer Salat mit Kirschtomaten, grünen Blättern der Saison, Quinoa, Mozzarella, Gerstenk-
ernen, gegrillten Pilzen, Basilikumpesto, nativem Chalkidiki-Olivenöl und Balsamico-Glasur.



Σνακ / Snack / Snack 
*Club sandwich με κοτόπουλο ψητό/ 
Club sandwich with roast chicken/
Club Sandwich mit Brathähnchen                                                                   10€
 Αλλεργιογόνα / Allergens :   3,7,10                                                                                 
Ψωμί του τοστ ,φιλέτο κοτόπουλο, αυγό, μαγιονέζα, ντομάτα, μαρούλι, ένταμ σε φέτες 
και φρεσκιες πατάτες τηγανιτές
Bread toast, chicken fillet, egg, mayonnaise, tomato, lettuce, sliced Edam cheese. Served 
with fresh French fries 
Toastbrot mit  Hähnchenfilet ,  Ei, Mayonnaise, Tomate, Salat, geschnittenem Edamer. 
Serviert mit frischen Pommes  

Σαντουιτς με προσούτο / Prosciutto sandwich / Sandwich-Schinken         8€
Αλλεργιογόνα / Allergens :    5,7,8,11 
Τραγανό ζιαπατακι με προσούτο , μοτσαρέλα, πράσινη σαλάτα, τομάτα και σαλτσα 
βασιλικού.
Zapata bread   with prosciutto, mozzarella, green salad, tomato and basil sauce.
Zapata-Brot mit Prosciutto, Mozzarella, grünem Salat, Tomaten- und Basilikumsauce.

*Hot dog  / Hotdog / Hot dog                                                                            6€
 Αλλεργιογόνα / Allergens :  3,5,6,7,9,10,11  
 Βραστό λουκάνικο σε αφράτο ψωμάκι ατμού  bao bun, σαλάτα κοσλοου , κέτσαπ , 
μουστάρδα .  
Boiled sausage on fluffy bao bun steamed bread , koslow salad, ketchup, mustard.
Brühwurst auf fluffigem bao bun gedämpftem brot, Koslow-Salat, Ketchup,   Senf.

Τορτίγια Ρολ / Tortilla Roll / Tortilla                                                                 8€
Αλλεργιογόνα / Allergens :  1,3,4,6,7,10             
Γεμιστή με αϊσμπεργκ, παρμεζάνα, κοτόπουλο φιλέτο, τοματίνια, crispy κρουτόν, μπέικον 
ντρέσινγκ Caesar αρωματισμένη με αντζούγια.
Tortilla Stuffed with iceberg, parmesan, chicken fillet, cherry tomatoes, crispy croutons, 
bacon, Caesar dressing flavored with anchovies
Tortilla Gefüllt mit Eisberg, Parmesan, Hähnchenfilet, Kirschtomaten, knusprigen Crou-
tons, Speck und Caesar-Dressing mit Sardellengeschmack



Burger με τραγανό κοτόπουλο / Crispy Chicken Burger                                          10€
Knuspriger Hühnchen- Burger  /     
Αλλεργιογόνα / Allergens : 1,3,5,7,10,11                                          
Τραγανό κοτόπουλο πανέ, ντομάτα, μαρούλι, ντρεσινγκ μαγιονέζας με μουστάρδα Dijon, 
μπέικον , αγγουράκι τουρσί  σε ψωμάκι μπριός. Σερβίρεται με φρέσκιες πατάτες τηγανιτές.
Crispy breaded chicken, tomato, lettuce, mayonnaise dressing with Dijon mustard, bacon, pick-
led cucumber on brioche bread. Served  with fresh French fries.
Knusprig paniertes Hühnchen, Tomate, Salat, Mayonnaise-Dressing mit Dijon-Senf, Speck, 
eingelegte Gurken auf Briochebrot. Serviert mit frischen Pommes Frites.

*The Philoxenia beef Burger   / The Philoxenia Rindfleisch Burger                         11€
Αλλεργιογόνα / Allergens :  3,5,6,7,9,10,11,12  
Μοσχαρίσιο μπιφτέκι, BBQ σάλτσα , μαγιονέζα με αρώματα μανιτάριου πορτσίνι και τρούφας 
τσιπς κρεμμυδιού , λιωμένο τυρί τσένταρ , τραγανό μπέικον,μαρούλι,ντομάτα . Σερβίρεται με 
χειροποίητες  πατάτες country & BBQ σάλτσα .
Beef burger, BBQ sauce, mayonnaise with porcini and truffle  mushroom aromas, onion chips, 
melted cheddar cheese, crispy bacon, lettuce, tomato. Served with country homemade  pota-
toes & BBQ sauce.
Beef Burger, BBQ-Sauce, Mayonnaise mit Steinpilz- und Trüffelpilzaroma, Zwiebelchips, 
geschmolzener Cheddar-Käse, knuspriger Speck, Salat, Tomate.  
Serviert mit hausgemachten Landkartoffeln & BBQ-Sauce.

# Φτερούγες κοτόπουλο / Chicken wings / Chicken Wings                                     8€
Αλλεργιογόνα / Allergens :   3,6,9,10,11,12            
Tηγανιτές φτερούγες κοτόπουλο με BBQ σάλτσα,καβουρντισμένο σουσάμι, μινι καλαμπόκι και 
τσιπς τορτίγιας.  Σερβίρεται   με φρέσκιες πατάτες τηγανιτές. 
Fried chicken wings with BBQ sauce, toasted sesame seeds, baby corn and tortilla chips. 
Served with fresh French fries. 
Gebratene Hähnchenflügel mit BBQ-Sauce,  gerösteten Sesamkörnern, Babymais und Tortil-
la-Chips. Serviert mit frischen  Pommes Frites.



*Χορτοφαγικό Burger / Vegan Burger / Veganer Burger                                                   10€
Αλλεργιογόνα / Allergens :  1,5,8,9,10,11                
Vegan μπιφτέκι, φυτικό κασέρι, μανιτάρι ψητό, τομάτα, μαρούλι, φυτική μαγιονέζα, πανω σε 
φρυγανισμένο ψωμί Vegan. Σερβίρεται με φρέσκιες πατάτες τηγανιτές.
Vegan burger, vegetable cheese, roasted mushroom, tomato, lettuce, vegetable mayonnaise, on 
toasted Vegan bread. Served with fresh French fries.
Veganer Burger, Gemüsekäse, gerösteter Pilz, Tomate, Salat, Gemüsemayonnaise, auf geröstetem 
veganem Brot. Serviert mit frischen  Pommes.

Κεφτεδάκια Vegan λαχανικών / Vegan Vegetable Meatballs /                                           8€
Vegane Fleischbällchen aus Gemüse.  
Αλλεργιογόνα / Allergens : 1,5,8,9,10,11
Vegan κεφτεδάκια με σαλάτα απο φακές, με φρέσκα λαχανικά, μυρωδικά, τοματίνια, ελαιόλαδο και 
ξύδι. 
Vegan meatballs with lentil salad , with fresh vegetables, herbs, cherry tomatoes, olive oil and vinegar.
Vegane  Frikadellen mit Linsensalat, mit frischem Gemüse, Kräutern, Kirschtomaten, Olivenöl und 
Essig.

Φρέσκιες Πατάτες τηγανιτές / Fresh French Fries / Frischen Pommes frites                5€

Μακαρονάδες /  Pasta / Focaccia 
*Καρμπονάρα / Carbonara / Carbonara                                                                               10€
Αλλεργιογόνα / Allergens :1,3,6,7,12                                     
Λιγκουίνι με κρέμα απο κρόκους αυγού , καπνιστή πανσέτα, παρμεζάνα και φρεσκοσπασμένο 
πιπέρι. 
Linguine with egg yolk cream, smoked pork pancetta, parmesan and freshly ground pepper.
Linguine mit Eigelbcreme, geräuchertem Schweinespeck, Parmesan und frisch gemahlenem Pfeffer.

Πέννες με κοτόπουλο και σάλτσα βασιλικού / Penne with chicken and basil pesto      10€    
Penne mit Hähnchen & Basilikum-Pesto
Αλλεργιογόνα / Allergens :1,3,5,6,7,8,9,10 ,12  
Κοτόπουλο , σαλτσα βασιλικού , τοματίνια,λιαστή τομάτα, κρέμα γάλακτος , κουκουνάρι, παρμεζάνα .
Chicken, basil sauce, cherry tomatoes, sun-dried tomatoes, sour cream, pine nuts, parmesan.
Hühnerfleisch, Basilikumsauce, Kirschtomaten, sonnengetrocknete Tomaten, Sauerrahm, Pinienk-
erne, Parmesan.



Ταλιατέλες με προσούτο / Tagliatelle with prosciutto, / Tagliatelle mit Prosciutto,       11€        
Αλλεργιογόνα / Allergens :  1,3,6,7,12                                                                                                                                      
Τραγανό προσούτο , φύλλα απο φρέσκο σπανάκι , λιαστή τομάτα, κάπαρη , φρέσκο κρεμμυδάκι , 
κρέμα γάλακτος , τυρί κρέμα , μπλέ τυρί .
Crispy prosciutto, fresh spinach leaves, sun-dried tomatoes, capers, spring onions, sour cream, 
cream cheese, blue cheese.
Knuspriger Prosciutto, frischer Blattspinat, sonnengetrocknete Tomaten, Kapern, Frühlingszwie-
beln, Sauerrahm, Frischkäse, Blauschimmelkäse.

*Μακαρόνια ολικής αλέσεως / Whole wheat pasta / Vollkorn Nudeln                            9€
Αλλεργιογόνα / Allergens :   1,3,7,12    
Mε ψητά λαχανικά , ελιές ,σάλτσα ντομάτας και τυρί φέτα
With grilled vegetables, olives, tomato sauce and feta cheese 
Vollkornspaghetti mit Tomatensauce, oliven, gegrilltes Gemüse und Feta-Käse.

Ταλιατέλες με γαρίδες / Tagliatelle pasta with shrimp                                                     13€
Tagliatelle Nudeln mit Garnelen  
Αλλεργιογόνα / Allergens :   1,2,3,7,9,12                                                                                                                                    
Ταλιατέλες, γαρίδες, τσίλι, τομάτα, φρέσκο κρεμμυδάκι, μαϊντανό, παρμεζάνα
Tagliatelle pasta, shrimp, chili, tomato, spring onion, parsley, parmesan
Tagliatelle Nudeln, Garnelen, Chili, Tomaten, Frühlingszwiebeln, Petersilie, Parmesan

*Φοκάτσια home made μαργαρίτα / Homemade Focaccia margarita /                          8€
Hausgemachte Focaccia Margarita.  
 Αλλεργιογόνα / Allergens :        1,3,5,7,9
Με σάλτσα ντομάτας και τυρί μοτσαρέλας
With tomato sauce and mozzarella
Mit Tomatensauce und Mozzarella    
                                                   
*Φοκάτσια home made / Home made focaccia / Hausgemachte Focaccia                    10€
Αλλεργιογόνα / Allergens :  1,3,5,7,9  
Με σάλτσα ντομάτας, μοτσαρέλα, μπέικον, αλλαντικά, πιπεριά, φρέσκια ντομάτα και μανιτάρια.
With tomato sauce, mozzarella, bacon, cold cuts, pepper, fresh tomato and mushrooms
Mit Tomatensauce, mozzarella, Speck, Aufschnitt, Pfeffer, frischen Tomaten und Pilzen.



Κυρίως / Main Course / Hauptgerichte
Φιλετάκια κοτόπουλο στη σχάρα /Grilled chicken fillets / Gegrillte Hähnchenfilets          10€
Αλλεργιογόνα / Allergens :      3,5,6,9,10                                
Mαριναρισμένα  με μουστάρδα, μείγμα μπαχαρικών και σάλτσα λεμονιού. Σερβίρεται με ανάμεικτη 
πράσινη σαλάτα, πατάτες baby σωτέ και συνοδευτικό μαγιονέζας με μουστάρδα ντιζόν και μοσχολέμονο.
Marinated with mustard, spice mixture and lemon sauce. Served with mixed green salad, sautéed 
baby potatoes and mayonnaise accompaniment with Dijon mustard and lime.
Mariniert mit Senf, Gewürzmischung und Zitronensauce. Serviert mit gemischtem grünem Salat, sauti-
erten Babykartoffeln und Mayonnaise, dazu Dijon-Senf und Limette.

Σουβλάκι χοιρινό/Grilled pork skewer “Souvlaki”/Schweinefleisch-Spieß Souvlaki            10€
Αλλεργιογόνα / Allergens : 3,5,6,7,9,10                           
Μαριναρισμένο με μουστάρδα, Cajun και φρέσκια ρίγανη. Σερβίρεται  με πίτα ψητή, ντομάτα, κρεμμύδι με 
σουμάκ, τζατζίκι και πατάτες τηγανιτές.
Marinated with mustard, Cajun and fresh oregano. It is served with roast pie, tomato, sumac onion, 
tzatziki and  fresh french fries
Mariniert mit Senf, Cajun und frischem Oregano. Es wird mit Braten, Tomaten, Sumachzwiebeln, Tzatziki 
und Pommes Frischen Frites serviert.

# Παραδοσιακός γύρος χοιρινός / Traditional pork Gyros /                                                   10€
Traditionelle Schweinefleisch Gyros 
Αλλεργιογόνα / Allergens :   5,6,7,10,11                        
Γύρος χοιρινός με τζατζίκι, πιτουλες , κρεμμύδι , μουστάρδα , τομάτα. Σερβίρεται με φρέσκιες πατάτες 
τηγανιτές
Pork Gyros with tzatziki, pita bread, onion, mustard, tomato, Served with fresh French fries
Schweine gyros mit Tzatziki, Fladenbrot, Zwiebel, Senf, Tomate, Serviert mit frischen Pommes frites

# Μινι κεμπαπ / Mini grilled Kebab / Mini Kebab                                                                    9€
Αλλεργιογόνα / Allergens : 3,5,6,7,9,10                        
Στη σχάρα με πίτα ψητή, σάλτσα ντομάτας και σως γιαούρτι . Σερβίρεται με δροσερή σαλάτα ταμπουλέ 
και  πατάτες baby σωτέ.
Grilled with baked pita bread, tomato sauce and yoghurt sauce. Served with fresh tabouleh salad and 
baby sautéed potatoes.
Gegrillt mit gebackenem Fladenbrot , Tomatensauce und Joghurt Sauce. Serviert mit frischem Taboul-
eh-Salat und Bratkartoffeln.



# Χοιρινά σκαλοπίνια BBQ/Pork escalope’s BBQ /                                                     10€
Schweinefleisch Schnitzel BBQ  
Αλλεργιογόνα / Allergens :3,5,6,7,9,10                                                              
Χοιρινά σκαλοπίνια στη σχάρα με γλάσσο από BBQ σάλτσα. Σερβίρεται με σαλάτα, πουρέ 
πατάτας με άρωμα πορτσίνι και γρεμολάτα φρέσκων μυρωδικών με σκόρδο.
Grilled pork escalope’s   with icing from BBQ sauce. Served   with salad, mashed potatoes with 
porcini flavor and gremolata sauce of fresh herbs with garlic.
Gegrillte Schweinefleischschnitzel mit BBQ-Sauce. Serviert mit Salat, Kartoffelpüree mit Stein-
pilzgeschmack und frischer Kräutersauce Gremolata mit Knoblauch.
                  
# Χοιρινά φιλετίνια με μανιτάρια και κρέμα γάλακτος /                                             10€
Pork fillets with mushrooms & sour cream /  
Schweinefilets mit Champignons und Sauerrahm 
Αλλεργιογόνα / Allergens : 3,5,6,7,9,10,12                                                     
Χοιρινά φιλετάκια σωτέ , αρωματισμένα με σκόρδο και δεντρολιβανο , λευκο κρασί και λευκή 
σαλτσα μανιταριών . Σερβίρεται με πουρέ πατάτας αρωματισμένο με λάδι τρούφας .
Sauté pork fillets, flavored with garlic and rosemary, white wine and white mushroom sauce. 
Served with mashed potatoes flavored with truffle oil.
Sautierte Schweinefilets, gewürzt mit Knoblauch und Rosmarin, Weißwein und weißer Pilz-
sauce. Serviert mit Kartoffelpüree, gewürzt mit Trüffelöl.

# Καλαμάρι τηγανιτό / Fried squid / Fritierter Tintenfisch /                                      9€
Αλλεργιογόνα / Allergens :1,3,4,6,14 
 Τηγανιτές τραγανές ροδέλες καλαμαριού . Σερβίρεται με πράσινη σαλάτα και σάλτσα αγιολί .  
 Fried crispy squid slices. Served with green salad and agioli sauce.
Gebratene  knusprige Tintenfischscheiben.  Serviert mit grünem Salat und Agioli-Sauce.



Παιδικο μενού / Kid’s Menu / Kindermenü
Σπαγγέτι Ναπολιτέν/  Spaghetti Napolitana / Spaghetti Napolitana                 7€
Αλλεργιογόνα / Allergens :    1,3,6,9        
Σπαγγέτι με Napolitana σως
Spaghetti with Napolitana sauce
Spaghetti mit Tomatensauce 

Σπαγγέτι μπολονέζ / Spaghetti Bolognese / Spaghetti Bolognese                   8€
Αλλεργιογόνα / Allergens :  1,3,8,9,10,12     
Σπαγγέτι με κιμα και μυρωδικα
Spaghetti with minced meat and herbs
Spaghetti mit Hackfleisch und Kräutern

# Κοτομπουκιές / Chicken nuggets / Hühnernuggets                                        7€
Αλλεργιογόνα / Allergens :  1,3,6,7,9,10                            
Πανε κοτόπουλο με φρέσκιες πατάτες τηγανιτές 
Breaded chicken with Fresh French fries 
Panierte Hühnchenfillets mit Pommes Frischen frites

Mini burger/ Mini burger / Mini-Burger                                                               8€
Αλλεργιογόνα / Allergens :   1,3,5,6,7,9,10,11                                  
Σε μπριοζάκια με σώς μαγιονέζας, ντομάτα, μαρούλι και πατάτες τηγανιτές.
In brioche with mayonnaise, tomato, lettuce and french fries
In Brioche mit Mayonnaise, Tomate, Salat und Pommes Frischen Frites.

Mini σουβλάκι κοτόπουλο /Mini chicken skewer ( Souvlaki )/                          8€
Mini-Hähnchen-Spieß ( Souvlaki )     
Αλλεργιογόνα / Allergens :      3,5,6,7,10                                    
Mε ψητή πιτούλα και πατάτες τηγανιτές  
With baked pita bread and Fresh french fries
Gegrillt mit gebackenem Fladenbrot und Pommes Frischen Frites



Γλυκές προτάσεις , φρουτοσαλάτες και ενεργειακά μπώλ με ελληνικό γιαούρτι 
Sweet suggestions, fruit salads  and energy bowls with Greek yogurt 
Süße Vorschläge,  Obstsalats und Energy Bowls mit griechischem Joghurt

*Τηγανίτες με πραλίνα μπουένο, μπισκότα ΟΡΕΟ , ξηροί καρποί, τριμμένη                  6€
σοκολάτα ,πολυχρωμα κουφετάκια ,πουράκια σοκολάτας και σάλτσα σοκολάτας.
Αλλεργιογόνα / Allergens :1,3,5,6,7,8
Pancakes with bueno praline, OREO  cookies, nuts, grated chocolate, colorful candies, choc-
olate cigars and chocolate sauce. 
Pfannkuchen mit Bueno-Praline, OREO-Keksen, Nüssen, geriebener Schokolade, bunten 
Bonbons, Schokoladenzigarren und Schokoladensauce.

Τηγανίτες με  “γεύση μπουγάτσας ”:κρέμα βανίλια,άχνη ζάχαρη,κανέλα ,                        6€
νιφάδες σοκολάτας και σιρόπι καραμέλας .  
Αλλεργιογόνα / Allergens : 1,3,5,6,7,8
Pancakes with “bougatsa flavor”: vanilla cream, icing sugar, cinnamon, chocolate flakes and 
caramel syrup.  
Pfannkuchen mit “Bougatsa-Geschmack”: Vanillecreme, Puderzucker, Zimt, Schokoladen-
flocken und Karamellsirup.     

*Βάφλα : κομμάτια βάφλας ,πραλίνα, φρούτα , ξηρούς καρπούς ,                                    6€
τριμμένη σοκολάτα και σάλτσα σοκολάτας   
Αλλεργιογόνα / Allergens : 1,3,5,6,7,8
Waffle: pieces of waffle, praline, fruits, nuts, grated chocolate and chocolate sauce  
Waffel: Waffelstücke, Praline, Früchte, Nüsse, geraspelte Schokolade und Schokoladensoße .  

*Ελληνικό / Greek energy bowl / Griechische Energieschüssel                           5€
Αλλεργιογόνα / Allergens : 1,3,5,6,7,8
Ελληνικό γιαούρτι, γκρανόλα, νιφάδες σοκολάτας, ξηροί καρποί, μέλι, κανέλα
Greek yogurt, granola, chocolate flakes, nuts, honey, cinnamon
Griechischer Joghurt, Müsli, Schokoladenflocken, Nüsse, Honig, Zimt



Με φρούτα / Fruit energy bowl / Obst Energie Schüssel                                       6€
Αλλεργιογόνα / Allergens : 1,3,5,6,7,8
Ελληνικό γιαούρτι, γκρανόλα, μπανάνα, ακτινίδιο, νιφάδες σοκολάτας,  φυστικοβούτυρο
Greek yogurt, granola, banana, kiwi, chocolate flakes, peanut butter
Griechischer Joghurt, Müsli, Banane, Kiwi, Schokoladenflocken, Erdnussbutter

*Φρουτοσαλάτα ατομική  / Fruit salad for 1 person / Obstsalat für 1 Person       5€
                                  
*Φρουτοσαλάτα ατομική με γιαούρτι και σιρόπι δυόσμου                                     6€ 
    Fruit salad for 1 person with yogurt and mint syrup
    Obstsalat für 1 Person mit Joghurt und Minze Sirup.

Φρέσκα γλυκά ημέρας-ρωτήστε τον σερβιτόρο                                                               6€
Select a dessert from our daily rich fresh Variation-ask the waiter
Wählen Sie ein Dessert aus unserer täglich reichhaltigen frischen Variation - fragen Sie den 
Kellner

• Το κατάστημα υποχρεούται να διαθέτει έντυπα δελτία 
σε ειδική θέση δίπλα στην έξοδο, για τη διατύπωση 
οποιασδήποτε διαμαρτυρίας.
The restaurant/bar is legally required to present com-
plaint/comment forms in a special box next to the exit. 
Das Restaurant/die Bar ist gesetzlich verpflichtet, 
Beschwerde-/Kommentarformulare in einer speziellen 
Box neben dem Ausgang auszulegen.

• Οι τιμές περιλαμβάνουν όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις. 
Το κατάστημα υποχρεούται στην έκδοση αποδείξεων 
λιανικών συναλλαγών. 
Prices include all taxes. The restaurant/bar is legally 
required to issue receipts in retail trade.
Die Preise beinhalten alle Steuern. Das Restaurant/Bar 
ist gesetzlich verpflichtet, im Einzelhandel Quittungen 
auszustellen.

• Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει εάν 

δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό στοιχείο (απόδειξη – 
τιμολόγιο)
Consumer is not obliged to pay If the notice of payment 
has not been received (receipt – invoi- Verbraucher ist 
nicht zur Zahlung verpflichtet, wenn die Zahlungsauf-
forderung nicht eingegangen ist (Quittung – Rechnung)ce)

• Απαγορεύεται η κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών 
από άτομα κάτω των 18 ετών. 
Persons under 18 years of age are prohibited from con-
suming alcoholic beverages. 
Personen unter 18 Jahren ist der Konsum von alkoholis-
chen Getränken untersagt

Αγορανομικός Υπεύθυνος: Αργυριος Τάσιος
Responsible for implementation of statutory regulations: 
Tasios Argirios
Zuständig für die Umsetzung gesetzlicher Vorschriften: 
Tasios Argirios



1.Δημητριακά που περιέχουν γλουτένη 
2.Καρκινοειδή(θαλασσινά με 
κέλυφος,π.χ καβούρια, γαρίδες, 
αστακοί) &προϊόντα τους 
3.Αυγά και προϊόντα με βάση τα αυγά 
4.Ψάρια και προϊόντα με βάση τα ψάρια 
5.Αραχίδες (αράπικα φυστίκια) και 
προϊόντα με βάση τις αραχίδες
6. Σόγια και προϊόντα με βάση τη σόγια
7. Γάλα και προϊόντα με βάση το γάλα 
8.Καρποί με κέλυφος (π.χ αμύγδαλα, 
φουντούκια, καρύδια, κάσιους, κλπ) 
9.Σέλινο και προϊόντα με βάση το σέλινο 
10.Σινάπι και προϊόντα με βάση το 
σινάπι 
11.Σπόροι σουσαμιού και προϊόντα με 
βάση τους σπόρους σουσαμιού
12. Διοξείδιο του θείου (SO2) και 
θειώδεις ενώσεις
13. Λούπινο και προϊόντα με βάση το 
λούπινο 
14.Μαλάκια και προϊόντα με βάση τα 
μαλάκια 
1. Cereals containing gluten 
2. Crustaceans (seafood in shell, e.g. 
crabs, shrimps, lobsters) and their 
products 
3. Eggs and products based on eggs 
4. Fish and products based on fish
5. Groundnuts (peanuts) and products 
based on peanuts 
6. Soybeans and products based on soy 
7. Milk and products based on milk 
8. Nuts (e.g. almonds, hazelnuts, wal-
nuts, cashews, etc.) 
9. Celery and products based on celery 

10. Mustard and products based on 
mustard 
11. Sesame seeds and products based 
on sesame seeds 
12. Sulphur dioxide (SO2) and sulphites 
13. Lupine and products based on lupine 
14. Mollusks and products based on 
mollusks 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όλα τα προϊόντα είναι 
σύνθετα, αποτελούνται από πολλά 
συστατικά και παράγονται σε κοινούς 
παραγωγικούς χώρους, έτσι δεν μπορεί 
να αποκλειστεί η πιθανότητα να 
υπάρχει σε κάποιο από τα παραπάνω 
προϊόντα και άλλος αλλεργιογόνος 
παράγοντας πλέον αυτών που 
αναγράφονται. 

ATTENTION: All the products are com-
posed of multi various ingredients and 
produced in similar production areas, 
so it is unavoidable the possibility of 
existence more than one allergen in the 
aforementioned plates

ACHTUNG: Alle Produkte bestehen aus 
mehreren verschiedenen Zutaten und 
werden in ähnlichen Produktionsbere-
ichen hergestellt, daher ist es unver-
meidlich, dass mehr als ein Allergen in 
den oben genannten Platten enthalten 
ist
-Τα εδέσματα με την ένδειξη  #  είναι 
κατεψυγμένα 
 Dishes marked with # have been 

frozen.
Mit  #  gekennzeichnete Gerichte 
wurden eingefroren.

- Το λάδι που χρησιμοποιείται στις 
σαλάτες είναι εξαιρετικό παρθένο 
ελαιόλαδο.
-The oil used on salads is extra virgin 
olive oil
- Das für Salate verwendete Öl ist 
natives Olivenöl extra
- Για το τηγάνισμα των προϊόντων 
χρησιμοποιείται ηλιέλαιο. 
- Sunflower seed oil is used for frying.
- Sonnenblumenöl wird zum Braten 
verwendet.

-Σε περίπτωση που ο πελάτης είναι 
αλλεργικός σε κάποιο προϊόν και δεν 
γνωρίζει τη σύσταση του προϊόντος, 
παρακαλείται να επικοινωνεί με τον 
υπεύθυνο του καταστήματος ή με τον 
Chef.

- In case the customer is allergic to 
any product and he is not aware of 
the ingredients of the product, he is 
asked politely to contact the Manager in 
charge of the restaurant or the Chef.

- Falls der Kunde gegen ein Produkt 
allergisch ist und ihm die Inhaltsstoffe 
des Produkts nicht bekannt sind, wird 
er höflich gebeten, sich an den für das 
Restaurant zuständigen Manager oder 
den Küchenchef zu wenden.

DESCRIPTION OF ENCODED ALLERGENS /ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ AΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΩΝ






