FROM OUR OVEN
Margarita Pizza with basil pesto, tomato sauce and mozzarella.
Pizza Μαργαρίτα µε πέστο βασιλικού, σάλτσα ντοµάτας και µοτσαρέλα.

€15.00
Greek Pizza with feta cheese, onion, tomato and fresh oregano.
Pizza Ελληνική µε φέτα, κρεµµύδι, ντοµάτα και φρέσκια ρίγανη.

€16.00

LUNCH MENU

Carpaccio Pizza with tomato sauce, baby rocket,
beef carpaccio and truffle oil.
Pizza Καρπάτσιο µε σάλτσα ντοµάτας, baby ρόκα, µοσχαρίσιο
καρπάτσιο και λάδι τρούφας.

€18.00

PASTA
Linguine with traditional slow cooked Italian Bolognese.
Λιγκουίνι με αυθεντική, σιγομαγειρεμένη ιταλική Μπολονέζ.

€18.00

TO START

Emmer wheat spaghetti aglio olio e pepperoncino.
Σπαγγέτι από δίκοκκο σιτάρι, σκόρδο, λάδι και καυτερή πιπεριά.

Baked feta cheese in sesame crust and marmalade
from local cherry tomatoes.
Τυρί φέτα παναρισμένη με καβουρδισμένο σουσάμι
και μαρμελάδα από τοματίνι της Kω.

€17.00

€11.00
Bruschetta with prosciutto, mozzarella, cherry tomato confit
and basil oil.
Μπρουσκέτα με προσούτο, μοτσαρέλα, τοματίνι κονφί
και λάδι βασιλικού.

€11.00
Crispy pan fried panko shrimps with chimichurri sauce.
Γαρίδες πανέ σε panko με σάλτσα chimichurri.

€15.00

Riggatoni with olives, capers, feta cheese and pomodoro sauce.
Ριγκατόνι με ελιές, κάπαρη, φέτα και σως πομοντόρο.

€15.00

MAIN COURSES
Sea bass fillet, served with vegetables ratatouille and lemon oil sauce.
Λαυράκι φιλέτο με ρατατούι λαχανικών και λαδολέμονο.

€24.00
Tandoori chicken with baked potatoes and flavored yogurt sauce.
Ψητό κοτόπουλο με tandoori, ψητές πατάτες και αρωματικό γιαούρτι.

SALADS
Greek salad with tomato, onion, cucumber, pepper,
caper and feta cheese.
Ελληνική σαλάτα με ντομάτα, κρεμμύδι, αγγούρι, κάπαρη,
πιπεριά και τυρί φέτα.

€13.00
Colourful quinoa salad with grilled prawns, cucumber,
chives and yuzu dressing.
Σαλάτα με πολύχρωμη κινόα, ψητές γαρίδες, αγγούρι,
σχοινόπρασο και σάλτσα yuzu.

.

€18.00
Rib eye served with sautéed baby potatoes and bbq sauce.
Rib eye με πατάτες σωτέ και σως μπάρμπεκιου.

€30.00

DESSERTS

€16.00

Seasonal fruit platter.
Φρέσκα φρούτα εποχής.

Caesar salad with grilled chicken and aged parmesan.
Σαλάτα του Καίσαρα με ψητό φιλέτο κοτόπουλο
και μακράς ωρίμανσης παρμεζάνα.

€10.00

€14.00

Ice cream (per scoop).
Ποικιλία από παγωτό (η μπάλα).

Green salad with baby spinach, valeriana and red cabbage,
tomato, cottage cheese, fig and linseed.
Πράσινη σαλάτα με σπανάκι, βαλεριάνα και κόκκινο λάχανο,
ανθότυρο, τοματίνια, σύκο και λιναρόσπορο.

Greek traditional dessert.
Παραδοσιακό ελληνικό γλυκό.

€14.00

€3.00
€10.00

POOL MENU

Club sandwich with grilled chicken, bacon, cheese,
tomato, omelette, lettuce and mustard-mayonnaise dressing.
Served with homemade fried potatoes.
Club sandwich με ψητό κοτόπουλο, μπέικον, τυρί, ντομάτα,
ομελέτα, μαρούλι και σάλτσα από μαγιονέζα και μουστάρδα.
Σερβίρεται με σπιτικές τηγανητές πατάτες.

€17.00
Veggie burger with gluten-free brioche, vegan cheese,
lettuce, tomato and vegan mayonnaise.
Vegan burger με ψωμί brioche χωρίς γλουτένη, τυρί vegan,
μαρούλι, ντομάτα και μαγιονέζα vegan.

€16.00

LIGHT BITES
Tortilla chips with homemade guacamole.
Τορτίγια τσιπς με σπιτική σάλτσα guacamole.

€8.00
Homemade fried potatoes with bacon powder.
Σπιτικές τηγανητές πατάτες με πούδρα μπέικον.

€6.00
Variety of grilled flatbreads and Greek dips.
Πλατό με ψητές πιτούλες και ελληνικά ντιπ.

€10.00

SANDWICHES & MORE
Whole grain tortilla with grilled mushrooms, cottage cheese,
avocado, cucumber and tomato. Served with green salad.
Τορτίγια ολικής άλεσης με ψητά μανιτάρια, τυρί cottage, αβοκάντο,
αγγούρι και ντομάτα. Σερβίρεται με πράσινη σαλάτα.

€ 10.00
Cypriot pitta (flat bread) with grilled chicken, grilled mushrooms,
halloumi cheese, arugula and yogurt dip. Served with green salad.
Κυπριακή πίτα με ψητό στήθος κοτόπουλου, μανιτάρια ψητά,
χαλούμι σχάρας, ρόκα και σάλτσα γιαουρτιού.
Σερβίρεται με πράσινη σαλάτα.

€13.00

Bao buns with beef tagliata, raw vegetables and soy sauce.
Bao buns με μοσχαρίσια ταλιάτα, ωμά λαχανικά και σάλτσα σόγιας.

€16.00
Βeef burger with tomato, cheddar, bacon and onion rings.
Moσχαρίσιο burger σε αφράτο ψωμί brioche, ντομάτα, τσένταρ,
μπέικον και τηγανητές ροδέλες κρεμμυδιού.

€18.00
Βlack Angus burger with goat cheese, caramelized onion, baby
gem, tomato and truffle mayo.
Black Angus burger σε αφράτο ψωμί brioche, με κατσικίσιο τυρί,
καραμελωμένο κρεμμύδι, baby gem, ντομάτα και μαγιονέζα
τρούφας.

€22.00
Chicken burger with tomato, iceberg and coleslaw salad.
Burger κοτόπουλου με ντομάτα, iceberg και σαλάτα coleslaw.

€16.00
Takos with schrimps, avocado, cherry tomatoes, cucumber pickle
and yogurt sauce.
Τάκος με γαρίδα, αβοκάντο, τοματίνια, αγγούρι πίκλα και σάλτσα
γιαούρτι.

€16.00
Chickpea falafel with naan bread, green salad
and flavored yogurt sauce.
Φαλάφελ ρεβυθιού με πίτα naan, πράσινη σαλάτα
και αρωματικό γιαούρτι.

€14.00

Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις | Ψωμί: 3€ / Για οποιαδήποτε αλλεργία παρακαλώ απευθυνθείτε στον σερβιτόρο μας.
Στις ανωτέρω παρασκευές ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν και φρεσκοκατεψυγμένες πρώτες ύλες.
Σε όλες τις παρασκευές μας χρησιμοποιείται έξτρα παρθένο ελαιόλαδο και αρίστης ποιότητας ηλιέλαιο για τηγανητά εδέσματα. / Το ξενοδοχείο διατηρεί το
δικαίωμα αλλαγής των τιμών, του ωραρίου και των ημερών λειτουργίας του εστιατορίου χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η επιχείρηση διαθέτει έντυπα δελτία
κοντά στην έξοδο του εστιατορίου για την καταγραφή τυχόν παραπόνων. / Αγορανομικός υπεύθυνος: Ρεϊση Μερόπη
Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ, ΑΝ ΔΕN ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ).
Service and Taxes are included in the prices | Bread: 3€ / Please inform our service staff for any food allergies. / The above dishes may contain freshly frozen
ingredients. All foods are prepared with extra virgin olive oil and finest quality sun flower oil for any fried meals. / The hotel reserves the right to alter prices,
operating hours and days of the restaurant without prior notice. / The establishment has printed forms available near the exit of the restaurant for the registration of any complaints. Inspector Market Officer: Reisi Meropi / CONSUMER IS NOT OBLIGED TO PAY, IF THE NOTICE OF PAYMENT HAS NOT BEEN RECEIVED
(RECEIPT - INVOICE).

