
 Salads
 GREEK SALAD  €14.50 
 Feta cheese, tomato, cucumber, onion, green peppers,  
 radishes, olives and caper leaves (1, 7, 10, 11) 
	 Ελληνική	σαλάτα	με	ντοµάτες,	αγγουράκι,	κρεµµύδι,	πιπεριά,	 
	 κάπαρη,	ελιές	και	ραπανάκια (1, 7, 10, 11)

 FALAFEL WITH ROCKET SALAD   €14.50 
 Chick peas and broad bean fritters served with rocket salad,  
 cherry tomatoes, tahini sprinkled with crispy  
 Lebanese pitta and sesame seeds (1, 11) 
	 Κεφτεδάκια	από	ρεβίθια	και	κουκιά	σερβιρισµένα	µε	σαλάτα	ρόκας,	 
	 ντοµατίνια	και	σάλτσα	από	ταχίνι,	πασπαλισµένα	 
	 µε	τραγανή	Λιβανέζικη	πίτα	με	σουσάμι	(1, 11)

 CAPRESE SALAD   €16.00 
 Sliced Mozzarella and fresh organic tomato  
 with ruccola leaves sea salt and basil oil (7) 
 Φέτες	από	μοτσαρέλλα	και	ντομάτα	φύλλα	ρόκας,	 
	 θαλασσινό	αλάτι	και	λάδι	βασιλικού	(7)

 

 Pasta
 LINGUINI   €16.00 
 Tomato or carbonara sauce (1, 3, 7) 
 Λιγκουίνι με	σάλτσα	ντομάτας	η	καρμπονάρα	(1, 3, 7)

 CRAB AND LOBSTER RAVIOLI   €22.00 
 Served in a creamy shellfish sauce with parmesan flakes (1, 2, 3, 4, 7, 9) 
 Ραβιόλι	µε	ψίχα	αστακού	και	κάβουρα	σε	κρεµώδη	σάλτσα	 
	 οστρακοειδών	με	νιφάδες	παρμεζάνας	(1, 2, 3, 4, 7, 9)

 
 Sandwich
 CIABATTA CLUB SANDWICH   €13.50 
 Triple deck ciabatta bread filled with grilled chicken,  
 bacon and hard-boiled egg, set together with mayonnaise,  
 lettuce and sliced tomatoes (1, 3, 9, 10) 
	 Κλαμπ	σάντουιτς	σε	ψωμί	τσιαπάτα	με	κοτόπουλο,	 
	 μπέικον,	αυγό,	μαγιονέζα,	μαρούλι	και	ντομάτα,	 
	 σερβιρισμένα	με	πατάτες	(1, 3, 9, 10)

 VEGAN HOMEMADE BURGER   €15.00  
 Served in whole grain bun with avocado and sun-dried tomato pesto  
 served with hand-cut potatoes and side salad (1)  
	 Μπιφτέκι	λαχανικών	σερβιρισμένο	σε	ψωμάκι	ολικής	αλέσεως	 
	 με	αβοκάντο	και	πέστο	λιαστής	ντομάτας,	σερβιρισμένο	 
	 με	φρεσκοκομμένες	πατατούλες	και	πράσινη	σαλάτα	(1) 

snack menu
Available 12:00-18:00

Prices include service charge and V.A.T 
Οι	τιµές	περιλαµβάνουν	δικαίωµα	υπηρεσίας	και	Φ.Π.Α.



 SAILOR’S PRIME BURGER   €17.00 
 Prime beef steak minced served in brioche bread, topped  
 with cheddar cheese, crispy bacon, caramelized onion  
 and mustard mayonnaise, accompanied by hand-cut fresh potatoes,  
 green salad and a homemade BBQ sauce (1, 3, 6, 7, 9, 10, 11) 
	 Σπιτικό	βοδινό	μπιφτέκι	σε	ψωμί	brioche	με	τυρί	cheddar,	 
	 τραγανό	bacon,	καραμελωμένα	κρεμμύδια,	μουστάρδα	μαγιονέζα,	 
	 σερβιρισμένο	µε	φρεσκοκομμένες	πατάτες,	πράσινη	σαλάτα	 
	 και	σπιτική	σως	μπάρμπεκιου	(1, 3, 6, 7, 9, 10, 11)

 

 Seafood
 GOLDEN FRIED SQUID   €18.00 
 Baby squid served with herbed aioli, hand-cut potato chips  
 and fresh salad (1, 3, 10, 14) 
 Τηγανιτά	καλαμαράκια	σερβιρισμένα	µε	φρεσκοκομμένες	πατάτες,	 
	 φρέσκια	σαλάτα	και	µαγιονέζα	µε	αρωματικά	και	σκόρδο (1, 3, 10, 14)

 SHRIMPS AND CHIPS   €18.00 
 Crispy whole shrimps and chips ready to dip in sweet chili sauce (1, 2) 
 Τραγάνες	ολόκληρες	γαρίδες	με	πατάτες	τηγανητές	 
	 συνοδεύονται	με	γλυκόξινη	σάλτσα	(1, 2)

 

 Desserts
 HAZELNUT T PRALINE CAKE   €7.50 
 Hazelnut cream, set on flourless biscuit with a creamy heart,  
 scented with Baileys (1, 3, 7, 8)  
 Κρέµα	σοκολάτας	και	φουντουκιού	πάνω	σε	µπισκότο	κακάο,	 
	 µε	κρεµώδη	καρδιά	και	Baileys	(1, 3, 7, 8)

 STRAWBERRY CHARLOTTE   €7.50 
 Fresh Strawberries in a vanilla scented cream  
 set on pistachio biscuit (1, 3, 7, 8) 
	 Φρέσκες	φράουλες,	σερβιρισµένες	σε	κρέµα	βανίλιας	 
	 πάνω	σε	µπισκότο	µε	φιστίκια	Αιγίνης	(1, 3, 7, 8)

 APPLE PIE TOPPED WITH VANILLA ICE CREAM  €9.50 
 Granny Smith apples, cooked with demerara sugar and  
 Calvados liqueur, mixed with raisins and roasted almonds (1, 3, 7, 8) 
	 Μήλα	Granny	Smith	ψηµένα	µε	µαύρη	ζάχαρη	 
	 και	λικέρ	Calvados,	σταφίδες,	αµύγδαλα	(1, 3, 7, 8) 

 RAW CACAO AND BANANA VEGAN CAKE   €10.50  
 Delicious cacao and banana cake with walnuts, dates,  
 cashew nuts, agave syrup, coconut oil and almond flour (8)  
	 Κακάο	και	μπανάνα	κέικ	με	καρύδια,	φοινίκια,	κάσιου,	ακάβε,	 
	 λάδι	καρύδας,	και	αλεύρι	αμυγδάλου	(8)

 SELECTION OF ICE CREAM AND SORBET   €6.50 
 2 scoops (3, 6, 7, 8) 
 Παγωτό	και	σορπέ,	2	μπαλίτσες	(3, 6, 7, 8) 

 * Additional Scoop   €2.80 
	 Επιπρόσθετη	μπαλίτσα

Prices include service charge and V.A.T 
Οι	τιµές	περιλαµβάνουν	δικαίωµα	υπηρεσίας	και	Φ.Π.Α.


