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By the executive chef Antonis Batsinis 

Snacks 

Τοστ με γαλοπούλα ή ζαμπόν και τυρί με πατατάκια 

Turkey or ham and cheese whole wheat toast with potato chips 

 

Ομελέτα με τυρί, μπέικον, πιπεριά και μανιτάρια 

Omelette with cheese, bacon, peppers and mushrooms 

Τσιάπατα με τόνο, πράσινο μήλο, φρέσκο κρεμμύδι και μαγιονέζα 

Ciapatta with tuna fish, green apple, spring onion and mayonnaise 

Τσιάπατα με μορταδέλα, κασέρι, πιπεριά Φλωρίνης και μουστάρδα 

 

Κλαμπ σάντουιτς αλλαντικών με πατάτες τηγανιτές 

Classic club sandwich with French fries 

Κλαμπ σάντουιτς κοτόπουλο με πατάτες τηγανιτές 

Chicken club sandwich with French fries 

Μοσχαρίσιο Burger με μπέικον, τυρί τσένταρ, καραμελωμένα κρεμμύδια, ντομάτα,  

σάλτσα BBQ  και  πατάτες τηγανιτές 

Beef burger with bacon, cheddar, caramelized onions, tomato, BBQ sauce and 

French fries 

Πίτσα Μαργαρίτα  με πέστο βασιλικού 

Margarita pizza with basil pesto 

Πίτσα σπέσιαλ με αλλαντικά, μανιτάρια και πιπεριές 

Pizza special with cured meats, mushrooms and peppers 

Πίτσα με προσιούτο, ρόκα και φλοίδες παρμεζάνας 

Pizza with prosciutto, rocket salad and parmesan flakes 

Πίτσα ‘’ ελληνική’’ με πιπεριές, ελιές, ντομάτα, φέτα και ρίγανη 

“Greek” pizza with peppers, olives, tomato, feta cheese and oregano 

 

Appetizers 



Antipasti 

Σκορδόψωμο με τυρί, μπούκοβο και θυμάρι 

Garlic bread with cheese, chili flakes and thyme  

Πλατό ελληνικών τυριών και αλλαντικών 

Platter with a selection of Greek cheeses and coldcuts 

Γαύρος μαρινάτος φιλέτο 

Marinated anchovies 

Πατάτες τηγανιτές με τριμμένη φέτα και ρίγανη 

French fries with feta cheese and oregano 

Πατάτες τηγανιτές με κιμά, κεφαλοτύρι και αυγό 

French fries with minced meat, kefalotyri cheese and fried egg 

Ντολμαδάκια σε αμπελόφυλλα και στραγγιστό γιαούρτι 

Stuffed vine leaves with rice and herbs served with yogurt 

Ψητή φέτα με σάλτσα ντομάτας, κρεμμύδι, πιπεριές και πάπρικα 

Feta cheese cooked in the oven with tomato, onion, green pepper and oregano 

Τραγανά φαλάφελ και γιαούρτι με ταχίνι 

Falafel with tahini yogurt 

 

Τηγανιτό καλαμαράκι με τζατζίκι 

Fried squid served with tzatiki 

 

Χειροποίητη Σκοπελίτικη τυρόπιτα  με θυμαρίσιο μέλι  

Handmade cheese pie from Skopelos island served with honey 

Ποικιλία αλειμμάτων με τζατζίκι, τυροκαυτερή, χούμους, ταραμά  σε φρεσκοψημένες 

πίτες 

Assortments of Greek spreads with tzatziki, spicy feta cheese, humus, tarama on 

grilled pita bread 

 

Salads 

“Mandraki” ελληνική σαλάτα   



‘’Mandraki’’ Greek salad 

Κρητικός  ντάκος  με τριμμένη ντομάτα, κάπαρη, μυζήθρα και ελαιόλαδο   

Cretan ‘’dakos’’ with tomato, capper, mizithra cheese and olive oil 

Σαλάτα του Καίσαρα με κοτόπουλο, μπέικον, κρούτον, παρμεζάνα και Caesar dessing  

Caesar salad with chicken, bacon, croutons and parmesan  

Σαλάτα με αποξηραμένα σύκα, φουντούκι, μανούρι , πορτοκάλι και πετιμέζι 

Salad with dried figs, hazel, manouri cheese, orange and must syrup 

Σαλάτα με γαρίδες, αβοκάντο, ντοματίνια, αγγούρι και βινεγκρέτ εσπεριδοειδών 

Salad with shrimps, avocado, cherry tomatoes, cucumber and lime vinaigrette 

Pasta 

Σπαγγέτι με σάλτσα ντομάτας με βασιλικό 

Spaghetti with tomato sauce with basil 

Σπαγγέτι με σάλτσα μπολονέζ  

Spaghetti Bolognese 

Λιγκουίνι με μπέικον και μανιτάρια 

Linguini with bacon and mushrooms 

 

Λιγκουίνι με κολοκύθι, πιπεριές και ντοματίνια 

Linguini with zucchini, peppers and cherry tomatoes 

 

Fish Choises  

Λαυράκι με χούμους και σαλάτα με ντοματίνια 

Sea bass with humus spread and cherry tomatoes salad 

Φρέσκος σολομός  με σαλάτα κινόα και αβοκάντο 

Fresh salmon with quinoa salad and avocado 

Meat Choices 

Χοιρινός γύρος τυλιχτός σε πίτα με πατάτες τηγανιτές και τζατζίκι 

Homemade pork gyros in pita bread with French fries and tzatziki 

Χοιρινή μπριζόλα λαιμού με σάλτσα BBQ και πουρέ πατάτας 



Pork neck steak with BBQ sauce and mashed potatoes 

Ψαρονέφρι σε σούβλα με λαχανικά, πικάντικο γιαούρτι και πατάτες τηγανιτές 

Pork tenderloin skewer with vegetables, spicy yogurt and French fries 

Σουβλάκι κοτόπουλο μαριναρισμένο σε λεμόνι και βότανα με τραγανές πίτες και 

δροσερή σαλάτα 

Chicken skewer marinated in lemon and herbs with crispy pita bread and salad 

Ζουμερά ανάμικτα μπιφτέκια με σάλτσα καπνιστής πιπεριάς και πατάτες  baby 

φούρνου 

Mixed burgers with a smoked pepper sauce served with baby potatoes 

Μοσχαρίσια μπριζόλα με τηγανιτές πατάτες και πικάντικη σάλτσα μυρωδικών 

Beef steak with French fries and a spicy herb sauce 

 

Desserts 

Φρουτοσαλάτα με μέλι και καρύδια 

Fruit salad with honey and walnuts 

Γιαούρτι με μέλι και ξηρούς καρπούς 

Yoghurt with honey and mixed nuts 

Pancakes με γκανάζ σοκολάτας, μπανάνα και μπισκότο 

Pancakes with chocolate, banana and biscuit 

Χαλβάς σιμιγδαλένιος με κανέλα και ρόδι  

Semolina halva with pomegranate and cinnamon 

Cheesecake με λευκή σοκολάτα και σάλτσα φράουλας 

White chocolate cheesecake with strawberry couli  

Σεμιφρέντο σοκολάτας με ξηρούς καρπούς και σταφίδες     

Chocolate semi- freddo  with nuts and raisins 

Σιροπιαστό παραδοσιακό γλυκό  

Traditional syrup dessert 

Μπάλα παγωτό 

Ice cream scoop 


