lunch
TO START WITH

STRAIGHT FROM THE SEA

Χωριάτικη Σαλάτα - Greek Salad
14.50
Ντομάτα, αγγούρι, κρεμμύδια, πράσινες πιπεριές, ελιές Καλαμάτας, ρίγανη,
φέτα με αγνό παρθένο ελαιόλαδο
Tomato, cucumber, onions, Kalamata olives, oregano, feta cheese with extra virgin
olive oil

Ψάρι Ημέρας - Fish of the Day 60.00/kg
Ρωτήστε τον σερβιτόρο σας για την ψαριά της ημέρας
Ask your waiter for our daily catch

Σαλάτα Καίσαρα - Clubhouse Caesar 11.00
Καρδιές από μαρούλι, καπνιστό μπέικον, κινόα, φλοίδες παρμεζάνας,
κρουτόν και ντρέσινγκ Καίσαρα με ελληνικό γιαούρτι
Iceberg lettuce, crispy bacon, quinoa, parmesan flakes, croutons and yoghurt
Caesar dressing
Προσθήκη κοτόπουλου - Add chicken 5.50

burgers - Sandwiches
Ανοιχτό Σάντουιτς με Black Angus Open Face Black Angus Steak Sandwich 24.00
Λεπτές φέτες κρέατος πάνω σε μπεαρνέζ σως, νιφάδες παρμεζάνας,
ντοματίνια κονφί, ρόκα
With bearnaise sauce, parmesan flakes, cherry tomatoes confit, rocket

10.50
Πράσινη Σαλάτα - Our Green Salad
Δροσερή πράσινη σαλάτα με ντοματίνια και βινεγκρέτ βαλσαμικού με μέλι
Fresh green salad with seasonal leaves, cherry tomatoes and balsamic vinaigrette
with honey
Κροκέτα Brisket - Brisket Croquette 23.00
Κροκέτες απο σιγομαγειρεμένο brisket με τυρί asiago, πίκλα μανιτάρι shimeji
και μαγιονέζα μαύρου σκόρδου
Pulled brisket croquettes with asiago cheese, pickled simeji mushrooms and black
garlic mayonnaise
Μοσχαρίσιο Ταρτάρ - Beef Tartare 27.00
Αγγουράκι τουρσί, shallots κρεμμύδια, σχοινόπρασο, σάλτσα Worcestershire
και ξύδι ντομάτας, πουρές από καπνιστό κρόκο αυγού, γαλάκτωμα
μουστάρδας, ξύσμα από τυρί Πεκορίνο με τρούφα
Charolais tenderloin, cornichons, shallots, chives, Worcestershire sauce and tomato
vinegar dressing, smoked egg yolk puree, mustard emulsion, and grated truffle
Pecorino

Μοσχαρίσιο Μπιφτέκι Black Angus - Black Angus Beef Burger 23.50
Ψωμί brioche, τυρί τσένταρ, κρεμμύδια, ντομάτα, μαρούλι και BBQ σως.
Σερβίρεται με πατάτες τηγανητές
Brioche bread, English cheddar, onions, tomato, lettuce and BBQ sauce. Served
with french fries
Σάντουιτς Παστράμι - Pastrami Sandwich 21.00
Με Μεσσηνιακή γραβιέρα, αβοκάντο, τομάτα και μαγιονέζα με μουστάρδα
με κόκκους
With Messinia graviera, avocado, tomato and wholegrain mustard mayonnaise
Wagyu Hotdog 27.00
Με καπνιστη μαγιονέζα κρεμμυδιού, σως τσίλι, πίκλα ραντίτσιο, τηγανητά
τραγανά κρεμμύδια και τριμμένο τύρι queso oveja με τρούφα. Σερβίρεται με
τηγανητές πατάτες και πάπρικα
With smoked onion mayonnaise, chili sauce, pickled radicchio, fried crispy onions
and grated queso oveja cheese with truffle. Served with potato fries and paprika

Ταρτάρ Τόνου - Tuna Tartare 25.00
Φρεσκοκομμένος τόνος με πουρέ αρακά και μέντα, μαγιονέζα chorizo, lime
και τραγανή χοιρινή πέτσα chicharron
With pea and mint puree, chorizo mayonnaise, lime, crispy pork skin Chicharron

Μοσχαρίσιο Φιλέτο - Beef Tenderloin (220gr) 52.00
Καρδιά Σπαλομπριζόλας - Rib Eye (300gr) 49.00
Mαύρο Κοτόπουλο - Black Chicken 29.00

Soup
Σούπα Ημέρας - Soup of the Day 9.00

Something to Accompany Your Plate

PASTA
Επιλέξτε τα αγαπημένα σας ζυμαρικά, σπαγγέτι ή πέννες, και συνδυάστε τα
με την αγαπημένη σας σάλτσα:
Choose your favorite pasta, spaghetti or penne, to combine with your favorite
sauce:
Μπολονέζ - Bolognaise 14.00
Πέστο βασιλικού - Al Pesto

7.00

Ανάμεικτη Σαλάτα - Mixed Salad

6.00

Λαχανικά Ατμού - Steamed Vegetables

6.00

sauces 1.50

12.50

Σάλτσα τομάτας - Tomato Sauce

Τηγανητές Πατάτες - Steak Fries

Σως Béarnaise - Béarnaise Sauce

11.00

Παραδοσιακή Καρμπονάρα - Traditional Carbonara 14.50

Σως Μπάρμπεκιου - BBQ Sauce

Desserts
Fudge σοκολάτας και παγωτό βανίλια Μαδαγασκάρης - Chocolate fudge and vanilla Madagascar ice-cream
Cheesecake μαύρο κεράσι - Black cherry cheesecake

8.50

8.00

Denotes vegan
Denotes vegetarian
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.
Η κατανάλωση ωμών ή ελαφρά μαγειρεμένων κρεάτων, θαλασσινών και αβγών αυξάνει τον κίνδυνο τροφιμογενών νοσημάτων. Οι τιμές είναι σε ευρώ € και συμπεριλαμβάνουν όλους τους νόμιμους φόρους.
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.
Consuming raw or undercooked meats, seafood, shellfish or eggs may increase your risk of food-borne illness. Prices are in euros € and include all applicable taxes.

