* Kids Menu * Παιδικό Μενού *

* Salads *

* Main courses *

Greek salad - Ελληνική Σαλάτα 7,00
Tomato, cucumber, feta cheese and olive oil Τομάτα, αγγούρι, φέτα και ελαιόλαδο

Grilled chicken - Ψητό κοτόπουλο 10,00
Grilled chicken fillet flavored with olive oil and oregano.
Served with baked potatoes and green salad
with cherry tomatoes Κοτόπουλο φιλέτο με ελαιόλαδο και ρίγανη. Σερβίρεται με
πατάτες φούρνου και πράσινη σαλάτα με τοματίνια

Green salad - Πράσινη Σαλάτα 7,00
Mix salad with olive oil and cherry tomatoes Ανάμεικτη σαλάτα με ελαιόλαδο και τοματίνια

* Pizza *
Margherita - Μαργαρίτα

8,50
Tomato sauce and mozzarella Σάλτσα τομάτας και μοτσαρέλα

Pizza ham - Πίτσα ζαμπόν

9,00
Tomato sauce, mozzarella and ham Σάλτσα τομάτας, μοτσαρέλα και ζαμπόν

* Pasta *
Penne bolognaise - Πέννες μπολονέζ 9,50
Penne with bolognaise sauce - Πέννες με σάλτσα μπολονέζ
Spaghetti pomodoro - Μακαρόνια με τομάτα 8,00
Spaghetti with tomato sauce - Μακαρόνια με σάλτσα τομάτας

Grilled salmon - Ψητός σολομός 11,00
Grilled salmon fillet with steamed rice and green salad with
cherry tomatoes - Φιλέτο ψητού σολομού με ρύζι ατμού και
πράσινη σαλάτα με τοματίνια
Beef meatball in tomato sauce Μοσχαρίσια κεφτεδάκια σε σάλτσα ντομάτας 10,50
Beef meatballs in tomato sauce with potato puree Μοσχαρίσια Κεφτεδακια σε σάλτσα Ντομάτας

* Desserts *
Pop ice cream 7,00
Ice cream Banana and Chocolate with Oreo cookies,
covered by white chocolate, accompanied by
Jivara milk chocolate sauce and dark chocolate soil
Παγωτό Μπανάνα και Σοκολάτα με μπισκότο Oreo,
καλυμμένα με λευκή σοκολάτα, συνοδευόμενα από σάλτσα
σοκολάτας γάλακτος Jivara και χώμα μαύρης σοκολάτας
Fruit Salad - Φρουτοσαλάτα 6,50
With seasonal fruits - Mε φρούτα εποχής

Όλα τα παιδικά πιάτα δεν περιέχουν αλάτι. Εαν δε βρίσκετε αυτό που ψάχνετε στο μενού, παρακαλώ ζητήστε τη βοήθεια κάποιου συναδέλφου. Οι chefs μας είναι στη διάθεσή σας.
Θα χαρούμε να απαντήσουμε στα ερωτήματα των επισκεπτών μας οι οποίοι επιθυμούν να μάθουν κατά πόσον τα πιάτα μας περιέχουν συγκεκριμένα συστατικά.
Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για τυχόν αλλεργίες ή ειδικές διατροφικές ανάγκες τις οποίες πρέπει να γνωρίζουμε κατά την προετοιμασία του μενού που ζητήσατε.
Οι τιμές είναι σε ευρώ € και συμπεριλαμβάνουν όλους τους νόμιμους φόρους.
Salt is omitted by all kids dishes. If you do not find what you are looking for on the menu, please ask any of our associates to help you and our chefs will be happy to assist you.
We welcome enquiries from customers 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.
Prices are in euros € and include all applicable taxes.

