
Eat Well
 

ISLAND
BEACH BAR

MENU

Παρακάτω θα βρείτε μια λίστα με τα αναγνωρισμένα αλλεργιογόνα. Ένα έχετε αλλεργία σε
κάποιο από αυτά παρακαλούμε ενημερώστε τον σερβιτόρο σας ώστε να διασφαλίσουμε την
ακαταλληλότητα του γεύματος σας.
Όλες οι τιμές είναι σε ευρώ και συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α. και όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις. Ο
Καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει εάν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό στοιχείο
(απόδειξη-τιμολόγιο)

Below is the list of officially recognized food allergens. If you have an allergy to any of the
following, kindly inform our service team so they can assure the safety of your meal.
All our prices are in euros and inclusive of 24% VAT and all legal taxes
Consumer is not obliged to pay if the notice of payment (receipt-invoice) has not been received.

G:Gluten | Γλουτένη, L:Lactose | Λακτόζη, E:Egg | Αυγά, S:Sesame | Σουσάμι, F:Fish | Ψάρι,
C:Celery | Σέλερι, N:Nuts | Ξηροί καρποί, P:Peanuts | Φυστίκια, M:Mustard | Μουστάρδα,
Cr:Crustaceans | Καρκινοειδή, So:Soya | Σόγια, Mo:Mollusks | Μαλάκια,  Lu:lupinus | Λούπινο,
Su:Sulphite  | Διοξείδιο του θείου

GR Το κατάστημα υποχρεούται να διαθέτει έντυπα δελτία διαμαρτυρίας, σε ειδική θήκη δίπλα
στην έξοδο. για τη διατύπωση οποιασδήποτε διαμαρτυρίας.
GB The shop is obliged to have printed documents, in a special case beside the exit for setting
out of any existed complaint.

Αγορανομικός Υπεύθυνος: Γεώργιος Μουδάτσος
Legally responsible: Georgios Moudatsos



8.2

8.6

SANDWICHES & BITES
Vegan Μπρουσκέτα | Vegan Bruschetta                                                                G, M
Τοματίνια, τυρί Vegan, ρόκα, ελιές, σχοινόπρασο, φρέσκο κρεμμύδι, 
λάδι βασιλικού, βαλσάμικο σιρόπι, μικρή σαλάτα, αβοκάντο, φυτική μαγιονέζα 
Cherry tomatoes, Vegan cheese, rucola, olives, chives, spring onion,  basil oil, 
balsamic syrup, small salad, avocado, vegan mayo

Μπαγκέτα Πολύσπορη  | Multigrain Baguette                                                  G, M, N 
Κατίκι, ρόκα, τοματίνια, λαχανικά μαριναρισμένα, αβοκάντο, γραβιέρα,
πέστο βασιλικού. Σερβίρετε με δροσερή σαλάτα.
Katiki cheese, rucola, cherry tomato, marinated vegetables, avocado, 
graviera, basil pesto. Served with fresh seasonal salad.

Σάντουιτς με κοτόπουλο  | Chicken sandwich                                              G, E, M, L
Μπαγκέτα λευκή, μαγιονέζα με κόκκους μουστάρδας, μαρούλι, τομάτα, 
μπέικον, μανούρι, σχοινόπρασο. Σερβίρετε με δροσερή σαλάτα.
White baguette, mayonaisse with mustard seeds, lettuce, tomato, bacon,
manouri cheese, chives. Served with fresh seasonal salad.

Γαλοπούλα καπνιστή Τοστάδα  | Smoked Turkey Toastada                            G, M, L
Τομάτα, γραβιέρα, γαλοπούλα, πιπεριές, καπνιστό τυρί, λιαστή τομάτα, μπαλσάμικο και
δροσερή μικρή σαλάτα.
Tomato, graviera cheese, turkey, peppers, smoked cheese, sun dried tomato, balsamic
vinegar, small salad

Πίτα με χοιρινό σουβλάκι  | Pita with pork souvlaki                                         G, M, L
Λαδόπιτα, τζατζίκι, ψητή τομάτα, κρεμμύδι, πατάτες τηγανιτές 
Pita bread, tzatziki, roasted tomato, onion, fried potato

Μπιφτέκι σε Πίτα  | Beef Patty in Pita                                                             G, E, M, L
Μοσχαρίσιο μπιφτέκι, πίτα,  μαγιονέζα με μουστάρδα κόκκους, 
μαρούλι, τομάτα, αγγουράκι πίκλα, κρεμμύδι, μπέικον, κεφαλοτύρι, μικρή σαλάτα, 
πατάτες τηγανιτές
Beef patty, pita bread, whole grain mustard mayo, lettuce, tomato, cornichon, onion, 
bacon, kefalotyri cheese, small salad, fried potatoes  
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€ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ | DESSERT
Μπακλαβάς  | Baklava                                                                                       E, G, L, N
Traditional Greek Yoghurt (the best in the World)                                          
Με γέμιση παγωτό βανίλια  | Stuffed with vanilla ice cream

Πορτοκαλόπιτα | Orange pie                                                                                    G, L
Σάλτσα Μαστίχας, παγωτό βανίλια, κανέλα, κράμπλ σοκολάτας 
Mastiha sauce, vanilla ice cream, cinnamon, chocolate crumble 

Πιατέλα με φρέσκα φρούτα εποχής | Seasonal fruit platter                                 
Ποικιλία από φρέσκα φρούτα εποχής
Variety of fresh super fruits of the season 

Επιλογή Παγωτού ή Σορμπέ | Selection of ice cream & sorbet                                L
Βανίλια, σοκολάτα, φράουλα, φιστίκι ή λεμόνι 
Vanilla, chocolate, strawberry,pistachio or lemon 

6.8

5.6

8

2€ per scoop

Βιολογική Σαλάτα | Bio Herbs Salad                                                                  L, N
Ανάμικτα φύλλα, αχλάδι, ανθότυρο, λιαστή τομάτα, μυρωδικά, 
ηλιόσπορος, φουντούκι, αμύγδαλα,  πορτοκάλι, βινεγκρέτ
Green Bio leaves, pear, anthotiro cheese, sun dried tomato, almond, hazelnut, sunflower
seeds, orange, vinaigrette

Χωριάτικη Σαλάτα | Traditional Greek Salad                                                          L
Με τομάτα, αγγούρι, κρεμμύδι, πιπεριές, ελιές,  φέτα, ελαιόλαδο, ρίγανη, καπαρόφυλλα
With tomatoes, cucumber, onion, peppers, olives, feta cheese, extra virgin olive oil,
oregano and caper leaves 

Καλοκαιρινή Σαλάτα | Refreshing summer salad                                       L, N, M
Δροσερά φύλλα σαλάτας, καρπούζι, πεπόνι, φρέσκο κρεμμύδι, τυρί φέτα, λεμόνι,
ελαιόλαδο, δυόσμος, λιναρόσπορος
Fresh salad leaves, watermelon, melon, spring onion, feta cheese, lemon, olive oil, mint,
flax seed

Πράσινη Σαλάτα με Κοτόπουλο  | Green salad with Chicken                             M
Φρέσκο κρεμμύδι, τοματίνια, κάπαρη, κρίταμο, ελιές, πιπεριές μαριναρισμένες, 
 αγγουράκι, βινεγκρέτ αγουρίδα 
Spring onion, cherry tomatoes, caper, samphire, olives, marinated peppers, cucumber,
capers, cucumber, agourida vinaigrette

Λαχανικά Μαριναρισμένα | Summer Vegetables Marinated                              M
Σχάρας, μελιτζάνα, κολοκυθάκια, πράσινη& κόκκινη πιπεριά, μανιτάρι, τοματίνια, ρόκα,
πράσινες & ελιές καλαμών, ραπανάκι, βινεγκρετ, χαρουπόμελο
Grilled, eggplant, zucchini, red & green peppers, mushrooms, cherry tomato, rucola,
green & kalamon olives, radish, vinaigrette, carob glace
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€ΣΑΛΑΤΕΣ | SALADS 

8.9

9.9

8.4

Απο το φούρνο I  Homemade Bread & Dip Assortments                                   G                                          
3 είδη ψωμιών, Πολύσπορο I Προζυμένιο Ι Χαρουπιού 
Ντίπ Ημέρας Ι Ποικιλία από ελιές
3 kinds of breads Multigrain Ι Sourdough I Carob I Dip of the day I Variety of olives

2.5


