
BEACH MENU

Paradise is here



"40" is wearing:



BREAKFAST
Monday- Saturday: 9am-1:00pm / Sunday 9am-2pm

Eggs
Συνοδεύονται με φρυγανισμένο ψωμί & ανάμεικτη σαλάτα
All served with toasted bread and mix salad 

Creamy Scrambled eggs & truffle    8.0€
Χτυπητά αυγά / κρέμα / τρούφα / σχοινόπρασο

Creamy Scrambled eggs & salmon    10.0€
Χτυπητά αυγά / κρέμα / καπνιστό σολομό Σκωτίας / 
σχοινόπρασο

Baked Eggs & Bacon      8.0€
2 αυγά ελευθέρας / καπνιστό μπέικον

Choose your Omelette:
Plain or Health Omelette  7.0€
Κλασική Ομελέτα ή με ασπράδι (3 αυγά ελευθέρας)

 Προσθέστε / Add 
 +1 αυγό ελευθέρας / +1 free range egg       1€
 + μπέικον / +bacon                           2€
 + κατσικίσιο / +goat cheese            2€
 + προσούτο / +prosciutto           2€
 + άγρια μανιτάρια / +wild mushrooms  2€
         + γαλοπούλα / +turkey         1.5€ 
 + έμμενταλ / +emmental    1.5€

Maple syrup Pancakes     7.0€
Με σιρόπι σφενδάμου

Nucrema Pancakes      6.5€
Με μπανάνα / τριμμένο μπισκότο
With banana / grated biscuit

Fruit Salad V      8.0€
Φρουτοσαλάτα

Yogurt with fruit, honey & oats     8.0€
Γιαουρτι με φρούτα, μέλι & βρώμη 

Παρακαλώ ενηµερώστε τον σερβιτόρο σας για τυχόν αλλεργίες ή δυσανεξίες. 
Please inform your waiter of any food allergies or intolerance.



SNACK
Monday-Sunday: 9am-7:30pm 

Butter Croissant      3.0€
Κρουασάν βουτύρου
 + Νουκρέμα / + Nucrema :+2€

Traditional feta-cheese pie     4.0€   

Traditional spinach pie         4.0€   

Classic Toast       4.5€
Καπνιστή γαλοπούλα / έμμενταλ / αλατισμένο βούτυρο 
Smoked turkey / emmental / salted butter 

Ham & Cheese Toast      4.5€
Καπνιστό χοιρομέρι / έμμενταλ / αλατισμένο βούτυρο
Ham / emmental / salted butter

Chicken Baguette      8.0€
Φιλέτο κοτόπουλο / καρότο / φλέικς παρμεζάνας / 
Caesar dressing
Chicken fillet / carrot / parmesan flakes / Caesar dressing

Salmon Bagel       10.0€
Με Καπνιστός σολομός / κάπαρη / cream fresh / αγγούρι
With Smoked salmon / capers sauce / cream fresh / cucumber

Veggie Baguette     8.0€
Ψητά λαχανικά / πέστο ρόκας 
Grilled vegetables / rocket pesto 

Classic Club Sandwich      11.0€ 
Γαλοπούλα / ένταμ / μπέικον / τομάτα / μαρούλι / 
μαγιονέζα / πατάτες 
Turkey / edam / bacon / tomato / lettuce / 
mayo / French fries

French Fries       5.0€
Πατάτες / ρίγανη 
French fries / oregano 

Crispy Chicken Nuggets     8.0€
Χειροποίητες μπουκιές κοτόπουλου / πατάτες τηγανητές 
Homemade chicken nuggets / French fries

Παρακαλώ ενηµερώστε τον σερβιτόρο σας για τυχόν αλλεργίες ή δυσανεξίες. 
Please inform your waiter of any food allergies or intolerance.



WRAPS

Turkey Wrap      7.0€
Γαλοπούλα καπνιστή / έμενταλ / τομάτα / μαρούλι / 
μαγιονέζα
Smoked turkey / emmental / tomato / lettuce / mayo

Chicken Wrap       7.0€
Ψητό κοτόπουλο / πράσινη σαλάτα / coleslaw / τομάτα
Roast chicken / green salad / coleslaw / tomato 

Tuna Salad Wrap      8.0€
Πράσινη σαλάτα / τονοσαλάτα με γιαούρτι
Green salad / tuna salad with yogurt 

Vegeterian Wrap       6.0€
Ψήτα λαχανικά / πέστο ρόκας
Roast vegetables / rocket pesto

PIZZA 

Pizza Margherita      11.0€
Mοτσαρέλα / σάλτσα τομάτα / βασιλικός 
Mozzarella / tomato sauce / basil leaves

Pizza Mushroom & Gruyère     15.0€
Άγρια μανιτάρια / μασκαρπόνε / θυμάρι / γραβιέρα 
Wild mushrooms / mascarpone / thyme / gruyère

Pizza Diavola       15.0€
Μοτσαρέλα / σάλτσα τομάτα / πεπερόνι
Mozzarella / tomato sauce / pepperoni

Pizza Prosciutto      16.0€
Προσούτο Πάρμας / σάλτσα τομάτα / παρμεζάνα / ρόκα
Prosciutto di Parma / tomato sauce / parmesan / rocket

Sea Food Diavola      19.0€
Ζύμη με μελάνι σουπιάς / σάλτσα τομάτας / μύδια / 
γαρίδες / φρέσκο κόλιανδρο / τσίλι
Cuttlefish ink dough / tomato sauce / mussels / 
shrimp / fresh coriander / chilli
 Διατίθεται πίτσα χωρίς γλουτένη κατόπιν παραγγελίας (μικρό μέγεθος) 
 Gluten free pizza available on request (small size)



SALADS

Mexican Salad       14.0€
Φακές beluga / κοτόπουλο / πλιγούρι / μίνι καλαμπόκι / 
φασόλι κόκκινο / παπαρδέλα καρότο / τοματίνια / vinaigrette από 
λευκό μπαλσάμικο
Beluga lentils / chicken / oatmeal / mini corn / red bean / 
carrot papardella  / white balsamic vinaigrette / cherry tomatoes

Caesar’s Salad       12.0€
Κοτόπουλο / παρμεζάνα / κρουτόν / Caesar dressing
Chicken / parmesan / croutons / Caesar dressing

Panzanella Salad     12.0€
Αβοκάντο / αγγούρι / εσκαρόλ / τοματίνια / μοτσαρέλα /
ψητές πιπεριές / dressing κάπαρης / παξιμάδι χαρουπιού
Avocado / cucumber / escarole / cherry / roasted peppers / dress-
ing caper / mozzarella / carob nuts

Tuna Salad       16.0€
Κινόα / λαχανικά / edamame / vinaigrette εσπεριδοειδών / πράσινη 
σαλάτα
Quinoa / vegetable / edamame / citrus vinaigrette/ green salad

Santorinia Salad     12.0€
Τοματίνια / παξιμάδια χαρουπιού / καπαρόφυλλα / 
οξύμελι / φέτα / πίκλα αγγούρι
Cherry tomatoes / carob nuts / capers / 
oxymeli / feta cheese / pickled cucumber

BURGERS
Cheeseburger       17.0€
Μαγιονέζα / μουστάρδα / κέτσαπ / τσένταρ / 
τομάτα / μαρούλι / πατάτες τηγανητές
Mayonnaise / mustard / ketchup / cheddar / 
tomato / lettuce / French fries

Beef Burger       18.0€
Πίκλα αγγουριού / τσίλι μαγιονέζα / ντομάτα / 
ρόκα / τσένταρ / πατάτες τηγανητές
Cucumber pickle / mayonnaise chili / tomato / 
arugula / cheddar / French fries

Chicken Burger      17.0€
Coleslaw / τυρί cheddar / μαγιονέζα / πατάτες τηγανητές
Coleslaw / cheddar cheese / mayonnaise / French fries

Παρακαλώ ενηµερώστε τον σερβιτόρο σας για τυχόν αλλεργίες ή δυσανεξίες. 
Please inform your waiter of any food allergies or intolerance.



KIDS MENU

French Fries     5.0€
Πατάτες / ρίγανη 
French fries /oregano 

Mini Kids Cheeseburgers 2pcs     10.0€
Μουστάρδα / κέτσαπ / τσένταρ / πατάτες τηγανητές
Mustard / ketchup / cheddar / French fries

Chicken Nuggets  8.0€
Παναρισμένες μπουκιές κοτόπουλου / πατάτες τηγανητές
With French fries

Meatballs  8.0€
Κεφτεδάκια μόσχου / πατάτες τηγανητές
With French fries

Penne Napoliten  7.0€
Κόκκινη σάλτσα / τριμμένη παρμεζάνα
Tomato sauce / grated parmesan

DESSERTS

Xocoline (gluten free & sugar free)    8.0€
Κρέμα σοκολάτας γάλακτος με κεράσια & 
τραγανό μπισκότο δημητριακών
Milk chocolate cream with cherries & 
crispy cereal cookie

Vanilla (sugar free & gluten free)    8.0€
Μούς λευκής σοκολάτας αρωματισμένη με βανίλια & 
φρέσκιες φράουλες 
White chocolate mousse flavored with vanilla & 
fresh strawberries

Ice Cream Dodoni (per scoop)  2.5€
Μπάλα Παγωτό ∆ωδώνη

Παρακαλώ ενηµερώστε τον σερβιτόρο σας για τυχόν αλλεργίες ή δυσανεξίες. 
Please inform your waiter of any food allergies or intolerance.



Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει εάν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό 
(απόδειξη - τιμολόγιο).

Στην παρασκευή των σαλατών, των φαγητών και των γλυκών, χρησιμοποιείται ελαιόλαδο ή 
φυτικό βούτυρο. Στην παρασκευή των τηγανιτών χρησιμοποιείται ηλιέλαιο

Το κατάστημα υποχρεούται να διαθέτει έντυπα Δελτία Παραπόνων
Αγορανομικός Υπεύθυνος: ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΡΥΚΙΟΣ

Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται: Σέρβις,Φ.Π.Α., Δημοτικός Φόρος

Consumer is not obliged to pay if the notice of payment has not been received 
(receipt - invoice). Olive oil or vegetable butter is used in salads, main dishes and 

desserts. Sunflower oil is used in fried food
The restaurant is obliged to have Complaint Forms 

Person in charge in case of market inspection: CHRISTOS VERIKIOS
In the above prices, service, V.A.T. and municipal taxes, are included

Executive Chef: THANOS KAKARAS
Pastry Chef: YIANNIS CALDANIS

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΑΝΕΠΑΦΑ
SCAN TO SEE OUR MENUS

Παρακαλώ ενηµερώστε τον σερβιτόρο σας για τυχόν αλλεργίες ή δυσανεξίες. 
Please inform your waiter of any food allergies or intolerance.


