Lagoon Pool Menu

Operating hours
Beverages: 11:00-18:00
Lunch: 12:00-17:00

Mocktails
Karmen 8,00

Cocktails
Royal 12,50

Tanqueray gin, mango, watermelon syrup,
crème de cassis, lime and Prosecco

Ampelos 13,00

Metaxa 5*, Martini Bianco, Italicus Rosolio Di
Bergamotto, Samos Vin Doux white wine, orange
juice

Angel’s 13,00

Gordon’s gin, Amaro Di Angostura, Punt e mess
Sweet vermouth, London Essence ginger ale

Almondicious 13,00

Zacapa 23, amaretto, pineapple syrup, coconut water

Strawberries, coconut milk, chocolate syrup,
yogurt 0%

Forest 7,50

Forest fruits puree, lemon juice, honey syrup,
apple juice

Caipi-coco 7,50

Pineapple juice, coconut water, lime juice, coconut
syrup

Beach 8,00

Peach puree Ponthier, pineapple puree Ponthier,
fresh orange juice, lime puree Ponthier, coco lopez
cream

Coco manana 10,00

Banana puree ponthier, mango puree ponthier,
coconut milk, vanilla, yogurt, agave syrup

Οι τιμές είναι σε € και συμπεριλαμβάνουν όλους τους νόμιμους φόρους. / Prices are in € and include all applicable taxes.

Κρασί - Wine

ποτήρι
glass

μπουκάλι
bottle

White
“1827”, Navarino Vineyards 2017
5,50
Malagouzia, Panagiotopoulos 2018		
Sauvignon Blanc, Dereskos 2017
8,00

26,00
48,00
34,00

Rose
“1827”, Navarino Vineyards 2016
Idylle d’ Achinos, La Tour Melas 2018
Whispering Angel, Chateau d’Esclans 2017

5,50
9,00
12,50

26,00
38,00
58,00

9,00
9,00

43,00
39,00

Sparkling
Prosecco Extra Dry, Sacchetto
Moscato D’ Asti, Vajra

Οι τιμές είναι σε € και συμπεριλαμβάνουν όλους τους νόμιμους φόρους. / Prices are in € and include all applicable taxes.

Απεριτίφ / Aperitifs

Ρούµι / Rum

Τζίν / Gin

Ουίσκι / Whiskies

Ούζο ποτήρι / Ouzo glass 5.20
Campari, Pimms no1, Martini Bianco, Limoncello 9.60
Μαστίχα Χίου / Masticha Skinos, Chios 8.60

Gordon’s 9.60
Tanqueray, Bombay Sapphire 12.00
Hendrick’s 15.00
Tanqueray Ten 16.00

Βότκα / Vodka

Johnnie Walker Red Label, Haig 9.60
Johnnie Walker Black Label, Chivas Regal,
Dimple 14.00

Λικέρ / Liqueurs

Baileys, Kahlua, Disaronno 9.60

Smirnoff Red, Stolichnaya 9.60
Grey Goose, Belvedere 16.00

Tεκίλα / Tequila

Pampero Blanco, Pampero Especial 9.60
Bacardi, Cachaca Pitu 9.60
Havana 7yo 15.50
Pampero Anniversario 15.50

Don Julio Blanco, Don Julio Reposado, Don
Julio Anejo 16.00

Μπύρες 330ml / Beers 330ml
Mythos Draught 400ml 5.00
Alpha, Mythos 5.25
Corona 7.50
Corona Bucket (4 bottles) 25.00
Fix Free (non alcholic) 6.50

Οι τιμές είναι σε € και συμπεριλαμβάνουν όλους τους νόμιμους φόρους. / Prices are in € and include all applicable taxes.

Χυμοί - Juices 3.80

Milkshakes 6.50

Βανίλια - Vanilla, Σοκολάτα - Chocolate,
Φράουλα - Strawberry, Oreo
Φτιάξτε το δικό σας - Make your own
Διαλέξτε από τις παρακάτω γεύσεις
Combine your milkshakes with our flavours:
bubble gum, caramel, mango, passion fruit,
pomegranate, rasberry, vanilla

Smoothies

6.50
Blueberries, acai, banana, goji juice, coconut
water
Strawberries, banana, goji berries, coconut
milk
Make your own
(All Smoothies Are made with almond or Low Fat
Milk)

Μήλο - αpple, μπανάνα - banana,
κεράσι - cherry, cranberry, ανανάς - pineapple,
ρόδι - pomegranate, πορτοκάλι - orange,
ροδάκινο - peach, φράουλα- strawberry

Φρέσκοι Χυμοί /
Fresh Juices

5.70

Πορτοκάλι με γκρέιπφρουτ, λεμόνι και lime Orange with grapefruit, lemon and lime
Πορτοκάλι με φρούτα του πάθους Orange with passion fruit
Παντζάρι, τζίντζερ, πράσινο μήλο,
λεμόνι, λαχανίδα και καρότο Beetroot, ginger, green apple, lemon,
kale and carrot

Γρανίτες / Granits 6.50

Λεμόνι - Lemon, Φράουλα- Strawberry,
Μάνγκο - Mango,
Φρούτα του Πάθους - Passion fruit

Οι τιμές είναι σε € και συμπεριλαμβάνουν όλους τους νόμιμους φόρους. / Prices are in € and include all applicable taxes.

Kαφές / Coffee
ζεστός - hot

ελληνικός - greek single 3.90 double 4.30
espresso single 3.85 double 4.00
cappuccino single 4.25 double 5.00
latte 5.00
καφές φίλτρου - filter coffee 3.50
κρύος - cold

Αναψυκτικά / Soft Drinks
Nestea Lemon, Nestea Peach 3.80
Pepsi, Pepsi Max, 7-Up 3.80
Fanta Orange, Fanta Lemon 3.80
Soda, Tonic 3.80
Red bull 6.00
Fuze tea peach 4.50
Fuze tea lemon 4.50

espresso 5.00
cappuccino 5.25
Εµφιαλωµένο Νερό /
frappe 4.90
Mineral Water
frappe with ice-cream (vanilla or chocolate) 7.50
Avra Still 1 lt 3.80
frozen mochaccino 7.00
Avra Still 500 ml 1.55
Perrier 4.55
Σοκολάτα / Chocolate
Vikos Sparkling 1lt 3.80
Ζεστή ή κρύα σοκολάτα Vikos sparkling 500 ml 2.55
Hot or cold chocolate 5.30

Περιορίζουμε τα πλαστικό καλαμάκι συνεισφέροντας στη μείωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος.Πλαστικά καλαμάκια διατίθενται μόνο κατόπιν ζήτησης.
We are skipping the straw to reduce our environmental impact. If needed, straws are available upon request.
Οι τιμές είναι σε € και συμπεριλαμβάνουν όλους τους νόμιμους φόρους. / Prices are in € and include all applicable taxes.

ΣΝΑΚ, ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ & ΣΑΛΑΤΕΣ SNACKs, SANDWICHEs & SALADS

Τόστ - The grilled cheese 9,50

Τοστ από λευκό ψωμί ή ψωμί ολικής άλεσης με καπνιστό
ζαμπόν ή καπνιστή γαλοπούλα και τυρί έμενταλ. Σερβίρεται με
τηγανητές πατάτες
Whole-grain or white toast bread with smoked ham or
smoked turkey and emmental cheese. Served with fried
potatoes

Club sandwich 16,00

Τυρί gouda, μαγιονέζα με μαρούλι, τομάτα, ομελέτα, στήθος
κοτόπουλου και καπνιστό μπέικον. Σερβίρεται με τηγανητές
πατάτες
Gouda cheese, lettuce mayonnaise, tomato, omelet, chicken
breast and smoked bacon. Served with fried potatoes

Μοσχαρίσιο μπέργκερ - Beef burger 21,50

Τορτίγια καπνιστού σολομού - Smoked salmon
wrap 18,50

Τορτίγια με καπνιστό σολομό, τυρί cottage, iceberg και
αγγούρι. Σερβίρεται με πράσινη σαλάτα
Tortilla wrap with smoked salmon, cottage cheese, iceberg
and cucumber. Served with green salad

Τοπικά τυριά & αλλαντικά (2 άτομα) Local cheese & cold cuts (2 persons) 24,00

Σταφύλια, αποξηραμένα φρούτα, μαρμελάδα σύκου Navarino
Icons, ξηρoί καρποί και κριτσίνια
Grapes, dry fruits, Navarino Icons fig jam, nuts and grissini

Ντάκος (χ) - Dakos salad (v) 9,50

Κρίθινα παξιμάδια, τομάτες, κάπαρη, ελιές Καλαμών,
κρεμμυδάκι, γαλοτύρι
Barley rusk, tomatoes, capers, Kalamata olives, spring onion,
“galotiri cheese”

Αυθεντικό αμερικανικό μπέργκερ, με τυρί cheddar, τομάτα,
iceberg, καπνιστό μπέικον, cornichons, ροδέλες κρεμμυδιού
και σως μαγιονέζας. Σερβίρεται με τηγανητές πατάτες και
ροδέλες κρεμμυδιού
Original American beef patty, topped with cheddar cheese,
tomato, iceberg, smoked bacon, cornichons, onion rings and
mayo sauce. Served with fried potatoes, onion rings

Σαλάτα του Καίσαρα - Caesar’s salad 12,50

Ψητό χαλούμι - Grilled “haloumi” cheese 13,00

Φύλλα σπανακιού, πράσινο μήλο, σέλερι, φουντούκια,
κατσικίσιο τυρί
Baby spinach leaves, green apple, celery, hazelnuts, goat cheese

Ψωμί Κύπρου, προσούτο Πάρμας, φέτες τομάτας. Σερβίρεται
με πράσινη σαλάτα
Cypriot bread, prosciutto di Parma, tomato sliced. Served with
green salad

Iceberg με κοτόπουλο, τραγανό μπέικον, κρουτόν και
ντρέσινγκ Καίσαρα με γιαούρτι
Iceberg lettuce with chicken, crispy bacon, croutons and
Greek yogurt Caesar’s dressing

Σαλάτα φακές παντζάρι (χ) - Lentil beetroot
salad (v) 10,50

Οι τιμές είναι σε € και συμπεριλαμβάνουν όλους τους νόμιμους φόρους. / Prices are in € and include all applicable taxes.

ΖΥΜΑΡΙΚΑ Ή ΠΙΤΣΑ - PASTA OR PIZZA

Πίτσα μαργαρίτα (χ) - Pizza Margherita (v) 10,00
Σάλτσα τομάτας, μοτσαρέλα και τοματίνια
Tomato sauce, mozzarella cheese and cherry tomatoes

Πίτσα τρούφα (χ) - Truffle pizza (v) 14,00

Σάλτσα τομάτας, κρεμώδες τυρί, μοτσαρέλα, μανιτάρια,
νιφάδες τσίλι, ρόκα, φρέσκια μαύρη τρούφα, λάδι λευκής
τρούφας
Tomato cream cheese sauce, mozzarella, mushrooms, chili
flakes, rocket, fresh black truffle, white truffle oil

Πίτσα “Nαβαρίνο” - Pizza Navarino 12,00

Σάλτσα τομάτας, μοτσαρέλα, ελιές Καλαμών, λουκάνικο
chorizo, προσούτο Πάρμας, πιπεριά, τοματίνια και μανιτάρια
Tomato sauce, mozzarella cheese, Kalamata olives, chorizo
sausage, prosciutto di Parma, bell peppers, cherry tomatoes
and mushrooms

Παιδική Πίτσα - Kids Pizza 7,50
Σάλτσα τομάτας και μοτσαρέλα
Tomato sauce and mozzarella

Μπολονέζ - Bolognaise 11,50

Σπαγγέτι, πένες ή σπαγγέτι ολικής άλεσης με βόειο κιμά
μαγειρεμένο σε γευστική σάλτσα τομάτας
Spaghetti, penne or whole grain spaghetti with minced beef
cooked in savory tomato sauce

Καρμπονάρα - Carbonara 11,50

Σπαγγέτι, πέννες ή σπαγγέτι ολικής άλεσης με καπνιστή
πανσέτα, ζαμπόν guanciale και κρέμα με κρόκο αυγού
Spaghetti, penne or whole grain spaghetti with smoked
Pancetta, guanciale ham and cream with egg yolk

Ναπολιτέν (χ) - Napoli (v) 10,50

Σπαγγέτι, πέννες ή σπαγγέτι ολικής άλεσης με
σιγομαγειρεμένη σπιτική σάλτσα τομάτας
Spaghetti, penne or whole grain spaghetti with slow cooked
tomato sauce

ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ - DESSERTS

Προφιτερόλ - Profiterol 9,50

Choux, γέμιση κρέμα βανίλιας από Μαδαγασκάρη, σως
σοκολάτας γάλακτος “Jivara”, φρέσκα φρούτα του δάσους
Choux, vanilla Madagascar cream, “Jivara” milk chocolate
sauce, fresh forest fruits

Μιλφέιγ - Mille-feuille 8,50

Κρέμα ζαχαροπλαστικής, βανίλια Μαδαγασκάρης, κόκκινα
φρούτα και σως τραντάφυλλου
Puff pastry, vanilla Madagascar cream, red fruits and rose
sauce

SUPERFRUITrx palette

9,50

Φρούτα σε φέτες - Seasonal sliced fruits

Οι τιμές είναι σε € και συμπεριλαμβάνουν όλους τους νόμιμους φόρους. / Prices are in € and include all applicable taxes.

ΠΑΙΔΙΚΟ ΜΕΝΟΥ - KIDS MENU

Σάντουιτς με φυστικοβούτυρο και μπανάνα Peanut butter and banana sandwich 7,00
Σερβίρεται σε ψωμί ολικής άλεσης και φρούτα
Served on whole wheat bread with seasonal fruit

Dr. Greg’s αποδομημένη σαλάτα του Καίσαρα Dr. Greg’s deconstructed Caesar salad
7,50
Κοτόπουλο, χόρτα, παρμεζάνα, κρουτόν, καπνιστό μπέικον
και ντρέσινγκ Καίσαρα
Chicken, greens, parmesan, croutons, smoked bacon and
Caesar dressing

Σπαγγέτι μπολονέζ - Spaghetti bolognese 7,50
Σπαγγετι ολικής άλεσης με σάλτσα ντομάτας
Whole wheat spaghetti with tomato sauce

Κοτομπουκιές - Chicken fingers

7,00

Ψητό κοτόπουλο, παναρισμένο με δημητριακά, σερβιρισμένο
με sticks λαχανικών και χαμηλών λιπαρών ranch σως
Baked chicken with corn-flake breading served vegetables
sticks and low-fat ranch sauce

Γλύκισμα σοκολάτας - Chocolate pudding 6,50

Μπανάνα σοκολάτα με γιαούρτι, φράουλες και μέλι
Banana chocolate pudding with Greek yoghurt, strawberries
and honey

Σάντουιτς τονοσαλάτα - Tuna salad sandwich
6,00

Σερβίρεται σε ψωμί ολικής άλεσης με μαρούλι και ντομάτα
Served on whole wheat bread with lettuce and tomato

(χ) Δηλώνει πιάτο χορτοφάγων. - (v) Denotes vegeterian dish.
Αυτή η συνταγή δημιουργήθηκε και δοκιμάστηκε στην κουζίνα των SuperChefs από τα παιδιά SuperChefs. - This recipe has been created and tested in the SuperChefs kitchens by the SuperChefs kids.
Τα πιάτα SuperFoodsRx™ συνδυάζουν δυναμικά υγιεινές τροφές προκειμένου να ενισχύσουν ακόμα περισσότερο τις γεύσεις και τα θρεπτικά συστατικά τους. - Indicates a SuperFoodsRx™ dish.
SuperFoodsRx powerfully pairs together whole foods to boost nutritional composition and flavors.
Θα χαρούμε να απαντήσουμε στα ερωτήματα των φιλοξενούμενών μας σχετικά με συγκεκριμένα συστατικά που πιθανόν περιέχουν τα πιάτα μας. Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για τυχόν αλλεργίες ή ειδικές διατροφικές
ανάγκες τις οποίες πρέπει να γνωρίζουμε κατά την προετοιμασία του μενού που ζητήσατε. - We welcome enquiries from guests who wish to know whether any dishes contain particular ingredients. Please inform us of any
allergy or special dietary requirements that we should be made aware of, when preparing your menu request
Οι τιμές είναι σε € και συμπεριλαμβάνουν όλους τους νόμιμους φόρους. / Prices are in € and include all applicable taxes.

