Ορεκτικά
Σκορδόψωμο
Κρητικός Ντάκος v

Κυρίως Πιάτα
3,10 €
3,50 €

παξιμάδι, τομάτα, μυζήθρα, ρίγανη και ελαιόλαδο

Τζατζίκι V

3,10 €

με σάλτσα BBQ

3,10 €

Πατάτες οφτές γεμιστές V

3,60 €

με μυζήθρα και μυρωδικά

Καλαμαράκια* τηγανητά

5,20 €

με τραγανή κρούστα και σάλτσα γιαουρτιού

Γαρίδες* σαγανάκι

6,20 €

με σάλτσα τομάτα και φέτα

Λουκάνικα κοτόπουλο χωριάτικα σχάρας

8,40 €

με φρέσκια σαλάτα και οφτή πατάτα

Γύρος χοιρινός

6,80 €

μερίδα γύρος χοιρινός με πατάτες, πίτα και τζατζίκι

Μουσακάς

6,50 €

Μπουτάκια κοτόπουλο τηγανητά με τραγανή κρούστα

7,50 €

πατάτες τηγανητές και σάλτσα BBQ

Ψητός σολομός με λαδολέμονο
4,20 €

8,00 €

με φρέσκια σαλάτα και οφτή πατάτα

Ζουμερά μπιφτέκια σχάρας από μοσχαρίσιο κιμά

Πατάτες τηγανητές* V

8,20 €

με πίτα και πατάτες τηγανητές

Κοτόπουλο* φιλέτο σχάρας μαριναρισμένο με δεντρολίβανο
3,10 €

7,80 €

με πίτα και πατάτες τηγανητές

Κοτόπουλο* σουβλάκι μαριναρισμένο

γιαούρτι, αγγούρι, σκόρδο

Onion Rings* V

Χοιρινό σουβλάκι σχάρας

11,50 €

και σαλάτα

Πένες με κοτόπουλο, μανιτάρια και εστραγκόν

6,90 €

κρεμμύδι, σκόρδο, βασιλικό, εστραγκόν, κρέμα γάλακτος

Σαλάτες
Σαλάτα Χωριάτικη V

Σπαγγέτι με ψητά λαχανικά V
6,00 €

τομάτα, αγγούρι, πιπεριά, κρεμμύδι, φέτα, ελιές, ρίγανη

Σαλάτα Καίσαρα με κοτόπουλο* & μπέικον

5,90 €

τομάτα και βασιλικό

Σπαγγέτι μπολονέζ

6,80 €

6,90 €

μίγμα πράσινης σαλάτας, παρμεζάνα, κρουτόν, τοματίνια και σος καίσαρα

Σαλάτα Κρητική V

6,00 €

τομάτα, αγγούρι, πατάτα, μυζήθρα, ελιές κρεμμύδι, πιπεριά, ντάκος, αυγό

Σαλάτα Ουζάκι V

Τοστ
6,50 €

λάχανο, καρότο, μαρούλι, καρύδια, αποξηραμένα σύκα, λιαστή τομάτα,
τοματίνια, πατάτα, φλοίδες παρμεζάνας, κρουτόν και ντρέσινγκ
με ξύδι βαλσάμικο, μέλι και πορτοκάλι

Τονοσαλάτα V (χωρίς τόνο)

Σνακ

Τοστ γαλοπούλα τυρί

3,30 €

τυρί τομάτα με μαύρο ψωμί

6,90 €

Τορτίγια γαρίδας με φρέσκο αγγουράκι V (χωρίς γαρίδα)

πράσινη σαλάτα, τόνος,iceberg, τοματίνια, αγγούρι, κρεμμύδι, φασολάκια πράσινα,
ελιά ροδέλα, αυγό βραστό, σος βινεγκρέτ

φύλα ρόκας και σάλτσα μαγιονέζας

Πράσινη σαλάτα ανάμεικτη V (χωρίς γαλοπούλα)

μουστάρδα με μέλι, κρεμμύδι καραμελώμενο, παρμεζάνα, τομάτα, λόλα

γαλοπούλα, κρεμμύδι, κρεμμυδάκι φρέσκο, πιπεριές Φλωρίνης, ρόκα, ντοματίνια,
φέτα, ρόδι, κουκουνάρια, καρύδια, κρουτόν, λιαστή τομάτα, κάπαρη, καλαμπόκι,
ελιά ροδέλα

3,10 €

ζαμπόν, τυρί

6,90 €

Σάντουιτς με ψητό Κοτόπουλο*
* Κατεψυγμένο προϊόν
V Για χορτοφάγους

6,50 €
5,50 €

σκεύη & εξοπλισμό του ξενοδοχείου.

Club σάντουιτς

7,60 €

τυρί γκούντα, τυρί τσένταρ, ζαμπόν, γαλοπούλα, μπέικον, μαρούλι, τομάτα,
σερβίρεται με τραγανές πατάτες φλούδας

Club σάντουιτς με Κοτόπουλο*

7,80 €

τυρί γκούντα, μπέικον, μαρούλι, τομάτα
σερβίρεται με τραγανές πατάτες φλούδας

Cheeseburger

8,40 €

ζουμερό μοσχαρίσιο μπιφτέκι, τυρί τσένταρ, τομάτα, λόλα, μπέικον,
καραμελωμένο κρεμμύδι, αγγουράκι τουρσί, BBQ
σερβίρεται με τραγανές πατάτες φλούδας

Πίτσα με υλικά της επιλογής σας V

7,90 €

μπέικον, ζαμπόν, τομάτα, τυρί, σαλάμι, πιπεριά, κρεμμύδι,
μανιτάρια

Ομελέτα με υλικά της επιλογής σας

5,80 €

τομάτα, κρεμμύδι, πιπεριά, ζαμπόν, μπέικον, τυρί, φέτα, μανιτάρια

Ιωάννης Κουφός
Executive Chef

Αγορανομικός υπεύθυνος:
Παντελάκης Παύλος

ΟΥΣΙΕΣ ή ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ ή ΔΥΣΑΝΕΞΙΕΣ( Βάση ΚΑΝ 1169/2011)

1.

Δημητριακά που περιέχουν γλουτένη

2.

Καρκινοειδή (θαλασσινά με κέλυφος, π.χ καβούρια, γαρίδες, αστακοί) και προϊόντα τους

3.

Αυγά και προϊόντα με βάση τα αυγά

4.

Ψάρια και προϊόντα με βάση τα ψάρια

5.

Αραχίδες (αράπικα φιστίκια) 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 κτλ)

9.

Σέλινο και προϊόντα με βάση το σέλινο

10. Σινάπι και προϊόντα με βάση το σινάπι
11. Σπόροι σησαμιού και προϊόντα με βάση τους σπόρους σησαμιού
12. Διοξείδιο του θείου (SO2) και θειώδεις ενώσεις
13. Λούπινο και προϊόντα με βάση το λούπινο
14. Μαλάκια και προϊόντα με βάση τα μαλάκια.
Παρακαλούμε ενημερώστε μας για τυχόν αλλεργία ή δυσανεξία σε ένα από τα παραπάνω συστατικά.
Ο Chef ή ο προϊστάμενος του τμήματος θα σας ενημερώσει για τα είδη των προϊόντων που δεν περιέχουν
το συγκεκριμένο αλλεργιογόνο , με βάση τις συνταγές μας.
Ωστόσο, το ξενοδοχείο δεν είναι σε θέση να εξασφαλίσει 100% ότι δεν υπάρχει η πιθανότητα ύπαρξης ίχνους
του συγκεκριμένου αλλεργιογόνου, λόγω διασταυρούμενων επιμολύνσεων κατά την παραγωγή από τα χρησιμοποιούμενα

