
CLEAN MONDAY  |   ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ

39,50  / person |€  άτομο

COLD BUFFET | ΚΡΥΟΣ ΜΠΟΥΦΕΣ

Quince, mussels and lemon gloss |  Κυδώνια, μύδια και γυαλιστερές με λεμόνι

Shrimps with lemony olive oil dressing |  Γαρίδες με λαδολέμονο

Smoked salmon marinated with its garnitures |  Καπνιστός σολομός με τις γαρνιτούρες του

Selection of smoked fish |  Ποικιλία από καπνιστά ψάρια

SALADS  |  ΣΑΛΑΤΕΣ

Octopus in vinegar |  Χταποδάκι ξιδάτο

Artichokes with shrimps, dill, onion and olive oil  |  Αγκινάρες με γαρίδες, άνηθο, κρεμμύδι και ελαιόλαδο

Taramosalata - Greek fish roe dip  |  Ταραμοσαλάτα

Boiled zucchini |  Κολοκυθάκια σαλάτα

Giant beans salad |  Γίγαντες σαλάτα

Beetroot salad |  Παντζάρια σαλάτα

Black-eyed peas salad |  Μαυρομάτικα φασόλια

Cabbage salad with raisins and walnuts |  Λάχανο με σταφίδες και καρύδι

Spring onions |  Φρέσκα κρεμμυδάκια

Hearts of Greek cos lettuce |  Καρδιές από φύλλα μαρουλιού

Greek salad (without feta) |  Χωριάτικη σαλάτα (χωρίς φέτα)

Pickles and pickled roots  |  Πίκλες και ρίζες τουρσί

Selection of olives |  Ποικιλία από ελιές

SOUP | ΣΟΥΠΑ

Traditional Kakavia fish soup |  Παραδοσιακή κακαβιά

CARVING | ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΣ

Poached white grouper with herbed olive oil and lemon |  Ποσέ σφυρίδα με λαδολέμονο μυρωδικών



CLEAN MONDAY  |   ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ

HOT BUFFET | ΖΕΣΤΟΣ ΜΠΟΥΦΕΣ

Grilled fish burgers  |  Ψαρομπιφτέκια

Fried squid with slices of lime  |  Τηγανιτά καλαμαράκια με φετούλες μοσχολέμονο

Cuttlefish with spinach  |  Σουπιές με σπανάκι

Seafood paella  |  Paella θαλασσινών

Octopus stew with short macaroni  |  Χταποδάκι με κοφτό μακαρονάκι

Swordfish grilled  |  Ξιφίας σχάρας

Artichokes a la polita  |  Αγκινάρες αλά πολίτα

Roasted cube potatoes  |  Πατάτες καρέ φούρνου

Grilled vegetables with balsamic  |  Λαχανικά σχάρας με βαλσάμικο

Homemade leek pie  |  Σπιτική πρασόπιτα

Selection of breads & the traditional “Lagana”  |  Ποικιλία άρτου & παραδοσιακή Λαγάνα

DESSERTS  |  ΓΛΥΚΑ

Semolina halva with almonds and cinnamon  |  Σιμιγδαλένιος χαλβάς με αμύγδαλα και κανέλλα

Mini Lenten Greek sweets  |  Νηστίσιμα ελληνικά γλυκά

Apple pie  |  Μηλόπιτα

Amygdalota and Karydata sweets  |  Αμυγδαλωτά και καρυδάτα

Pear poached with red wine and prunes  |  Αχλάδι ποσέ με κόκκινο κρασί και δαμάσκηνα

Fruit jelly in glass  |  Ζελέ φρούτου σε ποτήρι

Chocolate cake with vanilla halva  |  Τούρτα σοκολάτας με χαλβά βανίλια

Cretan Skaltsounia  |  Σκαλτσούνια

Fresh seasonal fruit  |  Φρέσκα φρούτα

Pasteli – Honey sesame seed bars  |  Παστέλι

Loukoumades – sweet honey balls  |  Λουκουμάδες

3 types of ice cream: vanilla, chocolate, pistachio  |  Παγωτά 3 γεύσεις: βανίλια, σοκολάτα, φιστίκι


