For your order please call 9.
After you finish your meal, you are kindly requested to call Room
service in order for your tray to be removed
Extra charge: €5,00 per order
Για κάθε παραγγελία καλέστε τον αριθμό 9.
Μετά το πέρας του γεύματος παρακαλείσθε όπως καλέσετε την Υπηρεσία
Δωματίων για την απόσυρση του δίσκου σας.
Εξτρά χρέωση € 5,00 ανά παραγγελία

ROOM
SERVICE
BREAKFAST
MENU
Served from
08:00 am to
11:00 am

Continental Breakfast / Ευρωπαϊκό Πρωινό
Fresh οrange or grapefruit juice.
Φρέσκος χυμός από πορτοκάλι ή γκρέιπφρουτ.
Espresso, espresso decaffeinated, cappuccino, filter coffee, instant
coffee, instant decaffeinated coffee, hot chocolate, Greek coffee,
milk or tea.
Εσπρέσο, εσπρέσο ντεκαφεϊνέ, καπουτσίνο, καφές φίλτρου,
στιγμιαίος, στιγμιαίος ντεκαφεϊνέ, ζεστή σοκολάτα, ελληνικός
καφές, γάλα ή τσάι.
Baker’s basket with breakfast rolls, toasted bread (white or wholewheat), biscuits and sponge cake. Served with butter and
marmalade.
Καλάθι με φρεσκοψημένα ψωμάκια, φρυγανισμένο ψωμί του
τοστ, λευκό ή ολικής άλεσης, κουλουράκια, κέικ. Σερβίρονται με
βούτυρο και μαρμελάδα.

€ 20.00

ROOM
SERVICE
BREAKFAST
MENU
Served from
08:00 am to
11:00 am

Lango Breakfast / Lango Πρωινό
Fresh οrange or grapefruit juice.
Φρέσκος χυμός από πορτοκάλι ή γκρέιπφρουτ.
Espresso, espresso decaffeinated, cappuccino, filter coffee, instant
coffee, instant decaffeinated cofee, hot chocolate, Greek coffee,
milk or tea.
Εσπρέσο, εσπρέσο ντεκαφεϊνέ, καπουτσίνο, καφές φίλτρου,
στιγμιαίος, στιγμιαίος ντεκαφεϊνέ, ζεστή σοκολάτα, ελληνικός
καφές, γάλα ή τσάι.
Baker’s basket with breakfast rolls, toasted bread (white or wholewheat), biscuits and sponge cake. Served with butter, marmalade,
honey and choco praline spread.
Καλάθι με φρεσκοψημένα ψωμάκια, φρυγανισμένο ψωμί του
τοστ, λευκό ή ολικής άλεσης, κουλουράκια, κέικ. Σερβίρονται με
βούτυρο και μαρμελάδα, μέλι και πραλίνα φουντουκιού.
Your choice of cereal. Cornflakes, muesli, homemade granola, rice
crispies, choco pops with milk or yogurt.
Δημητριακά της επιλογής σας. Cornflakes, muesli, σπιτική granola,
rice crispies, choco pops με γάλα ή γιαούρτι.
Omelette of your choice.
Ομελέτα της επιλογής σας.
A variety of cheese and cold cuts.
Ποικιλία τυριών και αλλαντικών.
Freshly sliced fruit.
Φρεσκοκομμένα φρούτα.

€ 30.00

ROOM
SERVICE
BREAKFAST
MENU
Served from
08:00 am to
11:00 am

Υγιεινό Πρωινό / Healthy Breakfast
Fresh οrange or grapefruit juice.
Φρέσκος χυμός από πορτοκάλι ή γκρέιπφρουτ.
Super Smoothie with orange, carrot, yogurt, honey.
Super Smoothie µε πορτοκάλι, καρότο, γιαούρτι, µέλι.
Whole wheat bread with tahini and honey.
Ψωµί ολικής άλεσης µε ταχίνι και µέλι.
Egg white omelette. Served with whole wheat toasted bread and
avocado spread.
Οµελέτα µε ασπράδια. Σερβίρονται µε φρυγανισμένο ψωμί ολικής
άλεσης και αβοκάντο.
Porridge with skimmed milk or almond milk or soy milk.
Πίτουρο βρώµης µε γάλα χαµηλών λιπαρών ή γάλα αµυγδάλου ή
γάλα σόγιας.
Fresh seasonal fruit salad.
Φρουτοσαλάτα εποχής.

€ 30.00

ALL
DAY
MENU
Served from
11:00 am to 23:00 pm

FIRST BITES

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

€ 6.00

Crispy panfried panko shrimps with chimichurry sauce.
Γαρίδες πανέ σε panko με σαλτσα chimichurri.

€ 15.00

SALADS
Greek salad with tomato, onion, cucumber, caper, pepper 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.

€ 16.00

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

€ 14.00

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
εποχής.

€ 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 εποχής.

€ 13.00

Club sandwich with grilled chicken, bacon, cheese, tomato, omelet, € 17.00
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.

Βeef burger with tomato, cheddar, bacon and onion rings. Served
with homemade fried potatoes.
Moσχαρίσιο burger σε αφράτο ψωμί brioche, ντομάτα, τσένταρ,
μπέικον και τηγανιτές ροδέλες κρεμμυδιού.
Σερβίρεται με σπιτικές τηγανητές πατάτες

€ 18.00

Vegan burger with gluten free bread, tofu, lettuce, tomato and
€ 16.00
vegan mayonnaise. Served with green salad.
Vegan burger με ψωμί χωρίς γλουτένη, τόφου, μαρούλι, ντομάτα
και μαγιονέζα vegan. Σερβίρεται με πράσινη σαλάτα εποχής.

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

PASTA

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

€ 18.00

Spaghetti Aglio Olio e pepperoncino.
Σπαγγέτι Aglio Olio e peperoncino.

€ 17.00

Sautéed salmon, marinated with ponzu and mirin, served with
warm quinoa with vegetables.
Σολομός σοτέ, μαριναρισμένος σε ponzu και mirin, συνοδεύεται
με ζέστη κινόα με λαχανικά.

€ 23.00

Tandoori chicken with baked potatoes and flavoured yogurt
sauce.
Ψητό κοτόπουλο, αρωματισμένο με tandoori, με ψητές
πατάτες και αρωματικό γιαούρτι.

€ 18.00

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

€ 30.00

MAIN
COURSES

DESSERTS
Seasonal fruit platter
Φρέσκα φρούτα εποχής

€ 10.00

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

€ 3.00

Greek traditional dessert.
Παραδοσιακό ελληνικό γλυκό.

€ 10.00

LATE
NIGHT
MENU
Served from
23:00 am to 08:00 am
White baguette with turkey, cheese, tomato and mayonnaise
Λευκή Mπαγκέτα με γαλοπούλα, τυρί, ντομάτα και μαγιονέζα

€ 7.00

Tortilla with ham, emmental cheese, egg and lettuce
Τορτιγια με ζαμπόν fouantre, τυρί emmental, αυγό και μαρούλι

€ 7.00

Green leaves salad with parmesan flakes and citrus dressing
Πράσινη σαλάτα με νιφάδες παρμεζάνας και dressing
εσπεριδοειδών

€ 7.00

Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις.
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.
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.
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.
Inspector Market Officer: Reisi Meropi
CONSUMER IS NOT OBLIGED TO PAY, IF THE NOTICE OF PAYMENT HAS NOT BEEN RECEIVED (RECEIPT - INVOICE).

