
Eat Well
 

BACCHUS
MENUΞεροτήγανο | Xerotigano Greek Sweet Fries                                   G, L, N, E

Σάλτσα  πορτοκάλι & μαστίχας, παγωτό βανίλια, φιστίκι Αιγίνης
Orange & masticha sauce, vanilla ice cream, pistachio 

Πιατέλα με φρέσκα φρούτα εποχής | Seasonal fruit platter
Ποικιλία απο φρέσκα φρούτα εποχής Ι Seasonal fresh fruits

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

Μπακλαβάς | Baklava                                                                         E, G, L, N
Με γέμιση παγωτό βανίλια Ι Stuffed with vanilla ice cream

7.4

2 /scoop

€ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ | DESSERT

Γιουβέτσι Θαλασσινών| Sea Food Orzo Pasta                  G, CR, MO, L, SU
Γαρίδες, μύδια, καλαμάρι, σκόρδο, τοματίνια, σπανάκι, μυρωδικά I
Prawns, mussels, squid, garlic, cherry tomato, spinach, herbs

Σκιουφιχτά μακαρόνια   | Skioufichta Cretan pasta                          G, SU,L
Φρέσκα λαχανικά εποχής, σκόρδο, σάλτσα τομάτας, μυρωδικά, ανθότυρο I
Fresh seasonal Vegetables, garlic, tomato sauce, anthotiro cheese 

Κοτόπουλο φιλέτο  | Grilled chicken fillet                                               M, L 
Με πράσινη σαλάτα εποχής και ντρέσινγκ αγουρίδας I 
Seasonal green salad, agourida dressing 

Ανάποδο Σουβλάκι  | Upside Down Souvlaki                                          M, L
Χοιρινό ψαρονέφρι, τζατζίκι, λαχανικά μαριναρισμένα, πατάτες baby I
Pork tender loin, tzatziki, marinated vegetables, baby potatoes

Λαβράκι φιλέτα σχάρας  | Grilled sea bass fillet                                 F, L, M 
Με λαχανικά ατμού, χόρτα και λαδολέμονο   
Steamed vegetables, wild greens & olive oil-lemon dressing

Μοσχαρίσια Μπριζόλα κιλότου  | Rump Steak                                           L                                          
Ψητά λαχανικά σχάρας, πατάτες σοτέ, βούτυρο μυρωδικών 
Grilled vegetables, potatoes sauteed, hebs butter

25.6

€ΚΥΡIΩΣ | MAIN COURSES
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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.
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.
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

Αγορανομικός Υπεύθυνος: Γεώργιος Μουδάτσος
Legally responsible: Georgios Moudatsos
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SANDWICHES & BITES

Σαλάτα Αμάλθεια  | Amaltheia salad                                                   L, M, G 
Βιολογική σαλάτα με κοτόπουλο, γραβιέρα, κρουτόν, σκόνη μπέικον και
βινεγκρέτ πορτοκάλι & μέλι Ι 
Bio salad leaves with chicken, graviera cheese, crouton, bacon ground, orange &
honey vinaigrette

Χαρουπάκι  | Carrob rusk salad                                                       G, L, M, N
Κρητικό παξιμάδι, ρόκα, τοματίνια, πράσινη& κόκκινη πιπεριά, φρέσκο κρεμμύδι,
αγγουράκι τουρσί, σχοινόπρασο, φρέσκια μυζήθρα, λιναρόσπορος, μελιτζάνα Ι 
Cretan carob bread rusk, rucola, cherry tomatoes, green& red peppers, spring
onion, cornichon, chives, fresh cheese, flax seeds, eggplant

Σαλάτα Δροσερή  | Green Salad with Fruits                                       G, M, N                                          
Πράσινα φύλλα, μήλο, ακτινίδιο, πορτοκάλι, σταφίδες, φουντούκι,
κολοκυθόσπορος, βαλσάμικο, τραγανό φύλλο I
Lettuce leaves, green apple, kiwi, orange, raisins, hazelnut, pumpkin seeds,
balsamic vinaigrette, crispy phyllo 

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

ΣΑΛΑΤΕΣ | SALADS 

Μπρουσκέτα Απάκι  | Bruschetta Smoked Pork Apaki               G, L, E, M           
Γαλένι, ρόκα, τομάτα, χοιρινό απάκι, αυγό βραστό, γραβιέρα, αγγουράκι
τουρσί, μικρή σαλάτα, λάδι σχοινόπρασο I Galeni, rucola, tomato, pork apaki,
boiled egg, graviera cheese, cornichon, small salad, chives oil 

Σάντουιτς με κοτόπουλο  | Chicken sandwich                            G, M, E, L
Τριώροφο με μαρούλι, τομάτα, μπέικον, αυγό, κεφαλοτύρι, τηγανιτές πατάτες,
μαγιονέζα με αβοκάντο και βασιλικό I Τhree layers, lettuce, tomato, bacon, egg,
kefalotiri cheese, French fries, avocado & basil mayonnaise  

προυσκέτα Αβοκαντο  | Bruschetta Avocado                                G, N, L, M                       
Πέστο βασιλικού, κατίκι, ντοματίνια, αβοκάντο, σκούρο βαλσάμικο, 
 σαλάτα, μυρωδικά I Basil Pesto, katiki cheese, cherry tomatoes, avocado,
balsamic, small salad, herbs

Τραγανή Μπαγκέτα  | Crunchy Baguette                                           G, CR, F 
Γαρίδες ατμού, ταραμάς, ρόκα, τομάτα, δυόσμος, κρεμμύδι I
Steamed prawns, taramas fish roe sauce, rucola, tomato, mint, onion

Ντάκος |  Dakos                                                                                          G, L
Κρίθινος Ντάκος, τομάτα, φέτα, ρίγανη, παρθένο ελαιόλαδο I
Βarley rusk, tomato, feta cheese, olive oil, oregano 

Πίτα με λαχανικά σχάρας και Χαλούμι |                                             N, L, M
Grilled vegetables Haloumi Pita
Πέστο βασιλικού, σαλάτα, λαχανικά σχάρας και χαλούμι I
With basil pesto, salad, grilled vegetables and haloumi cheese

Pastrami Toastada  | Pastrami Toastada                                        G, L, E, M                                           
Παστράμι μοσχαρίσιο, καπνιστό τυρί, ομελέτα, μανιτάρια, τοματίνια, ρόκα, πίκλα
αγγουράκι I
Beef Pastrami, smoked cheese, omelet, mushrooms, cherry tomatoes, 
Rucola, cornichon 

Vegan Toastada  | Vegan Toastada                                                         G, M
Vegan τυρί, αβοκάντο, τομάτα, λιαστή τομάτα, πιπεριά, καλαμπόκι, dressing
βαλσάμικο
Vegan cheese, avocado, tomato, sun dried tomato, peppers, corn, balsamic
dressing

Κρητικά Κεφτεδάκια  | Cretan traditional Meat balls                     G, E, L, M
Σερβίρετε με τρεις σάλτσες, γιαουρτιού- τομάτας- μελιτζάνας, τσιπς πίτας και
πατάτες I
Served with 3 sauces, Greek yoghurt – tomato – eggplant,pita and potato chips 

Πίτα με Κοτόπουλο σουβλάκι | Pita with chicken souvlaki               L, G, M 
Σάλτσα μελιτζάνας, γιαούρτι, τομάτα, κρεμμύδι, μαιντανό, πάπρικα 
Ιn eggplant sauce, Greek yoghurt, tomato, onion, parsley, parpika

Τηγανητό Καλαμάρι  | Fried calamari                                               MO, F, G
Tαραμοσαλάτα, πιτάκι ψητό, καπαρόμηλο                                                      
Fish roe dip, grilled pita bread, caper berries
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SANDWICHES & BITES €
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Απο το φούρνο I  Homemade Bread & Dip Assortments                           G                                          
3 είδη ψωμιών, Πολύσπορο I Προζυμένιο Ι Χαρουπιού 
Ντίπ Μελιτζανοσαλάτα Ι Ποικιλία από ελιές
3 kinds of breads Multigrain Ι Sourdough I Carob I Εggplant dip I Variety of olives

2.5


