SANDWICHES
ΜΙΝΙ ΜΠΡΙΟΣ ΜΕ ΚΑΠΝΙΣΤΟ ΣΟΛΟΜΟ
2.50 €
δροσερό μαρούλι, άνιθο, κρέμα τυριού αρωματισμένη με λάιμ,
φρέσκο πιπέρι και σάλτσα γλυκιάς μουστάρδας.
MINI BRIOCHE, WITH SMOKED SALMON
fresh lettuce, dill, cream cheese flavored with lime, fresh pepper and sweet mustard sauce.
ORGANIC BIO
Μίνι μπριός αλειμμένα από ταχίνι και μέλι, δροσερή πράσινη
σαλάτα, ψητό χαλούμι σχάρας, και πικάντικη μαρμελάδα τομάτας.
Mini brioche with tahini, honey, green salad,
grilled halloumi cheese and spicy tomato marmalade.

4.50 €

MEDITERRANEAN BAGUETTE
Λεύκη μπαγκέτα με πατέ ελιάς, ρόκα, ντομάτα, αγγούρι, κατσικίσιο τυρί,
ελληνικό προσούτο, φρέσκια ρίγανη και σάλτσα με αρωματισμένο ελαιόλαδο.
White baguette with olive pate, rocket leaves, tomato, cucumber, Goat Cheese,
Greek prosciutto, fresh oregano and flavored olive oil sauce

5.50 €

CIABBATA MILANO
Τσιαπατα 90 gr με σαλάμι Μιλάνο ,πάστα λιαστής ντομάτας ,
φρέσκια μοτσαρελλα ,καρδιές ρόκας ,και μουστάρδα με εστραγκόν.
Ciabatta bread (90gr) with salami Milano, fresh mozzarella,
sun dried tomatoes, rocket leaves and mustard-estragon sauce.

5.50 €

STREET HAPPY
Μπακετούλα, μεσαίου μεγέθους με κρέμα από παντζάρι και μαλακό τυρί,
καλαμπόκι ,σπανάκι, χούφτα ψιλοκομμένης καπνιστής γαλοπούλας,
φλοίδες παρμεζάνας και ξεροψημένο μπέικον
Baquette, medium-sized with cream from beetroot and cream cheese,
corn, spinach, smoked turkey, parmesan flakes and crispy bacon.

5.50 €

TORTILLAS
AMMADES SEA SIDE TORTILLAS
Tορτίγια με σοτέ λάχανο καρότο, φρέσκια μαριναρισμένη σαλάτα,
καραμελώμενα κρεμμύδια, γλυκόξινη σος γιαουρτιού και κοτόπουλο σχάρας
Tortillas with grilled chicken fillet, cabbage, carrots, glazed onions,
sweet and sour yoghurt sauce and marinated fresh salad.

5,50 €

MEXICAN
Τορτίγια με λωρίδες από φιλέτο κοτόπουλου με Mexican σος,
κρέμα τυριού και φρέσκια μαριναρισμένη σαλάτα με αβοκάντο
Tortilla with chicken fillet, Mexican sauce, cream cheese
and marinated fresh with avocado.

5,50 €

GRILLED SANDWICHES
GREEK MINUTE STEAK
Μέσα σε τσιαπάτα μπριζόλα χοιρινή ψιλοκομμένη, αλάτι, μαύρο πιπέρι, γιαούρτι
ελληνικού τύπου, λάιμ, μαγιονέζα, ελαιόλαδο, τριμμένο τυρί φέτα ντομάτα,
και κρεμμύδια σχάρας
Within Ciabatta steak chopped pork, salt, black pepper, Greek type yogurt, lime,
mayonnaise, olive oil, grated cheese, tomato slice, and grilled onions.

7,50 €

CHACARERO ΑΠΟ ΤΗ ΧΙΛΗ
Μαλακή τσιαπατα. Οι Χιλιανοί την γεμίζουν με ψιλοκομμένο κοτόπουλο.
Γαρνίρεται με ντομάτα, τσίλι και μαγιονέζα, καπνιστό τυρί. Αυτό όμως που
κυριαρχεί είναι τα ψιλοκομμένα πράσινα φασόλια και ο πουρές από αβοκάντο.
CHACARERO FROM CHILE
Soft Ciabatta. Chileans to fill with chopped chicken. Garnished with tomato, chili
and mayonnaise, smoked cheese. But what dominates is the chopped green beans
and mashed avocado.

7,50 €

8,00 €
CEMITA ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΞΙΚΟ
Μέσα σε τσιαπάτα θα βρεις τηγανητό μοσχάρι, mexican σως, μικρές πιπεριές,
κρεμμύδια, ντομάτα, κόλιανδρο, και αβοκάντο παρέα με τυρί epazote,
(φρέσκο τυρί που γίνεται με καπνιστές πιπεριές) συνθέτουν το μεξικάνικο αυτό έδεσμα.
CEMITA FROM MEXICO
Within Ciabatta will find fried beef, mexican sauce, small peppers, onions,
tomatoes, coriander and avocado, epazote cheese
(fresh cheese made with smoked peppers) make this Mexican dish.
9,00 €
AMERICAN BEEF BURGER
Ζουμερό μοσχαρίσιο ανάμεικτο με χοιρινό μπιφτέκι, τυρί τσένταρ, ροδέλα ντομάτα,
μαρούλι, μπέικον, σάλτσα με γλυκοπικάντικης μαγιονέζας και φρέσκιες τηγανητές πατάτες
Veal burger with bacon, edam cheese, tomato, lettuce, sweet and
spicy mayonnaise sauce and fresh French fries.

CLUB SANDWICHES
HEALTHY
7,50 €
Φέτες από μαύρο ψωμί, φρυγανισμένες, αλειμμένες με κρέμα τυριού λάιτ,
στρώσεις με ρόκα, αβοκάντο ,ψητά λαχανικά μαριναρισμένα και μοτσαρέλα
Μπούφαλο με ράντισμα από πέστο βασιλικού , σερβιρισμένο με φρέσκια σαλάτα
Toasted slices of rye bread, with light crème cheese, leaves of rocket, avocado,
grilled marinated vegetables, Buffalo mozzarella with basil pesto, served with fresh salad
8,00 €
CLASSIC
Φέτες φρυγανισμένες αλειμμένες με σος από μαγιονέζα και μουστάρδα με στρώσεις
από μαριναρισμένη ντομάτα μαρούλι ,γαλόπουλα καπνιστό ζαμπόν τυρί Έμμενταλ,
ομελέτα και μπέικον σχάρας σερβιρισμένο με φρέσκιες τηγανητές πατάτες.
Toasted slices of bread with mayonnaise-mustard spread, turkey, smoked ham,
emmental cheese, omelet, marinated tomato, lettuce, grilled bacon. Served with fresh French fries

SALMON
Φέτες μαύρες φρυγανισμένες αλειμμένες με τυρί κρέμα ,φρέσκο μαρούλι,
στρώσεις από αυγό βραστό σκεπασμένο από καπνιστό σολομό άνηθο χυμό λάιμ
και dressing μουστάρδα μέλι, σερβιρισμένο με φρέσκια σαλάτα.
Toasted slices of rye bread, with cream cheese spread, smoked salmon, boiled egg,
fresh lettuce, dill, lime juice and mustard-honey dressing. Served with fresh salad.

8,50

CAESAR
Φέτες φρυγανισμένες αλειμμένες με σάλτσα Καίσαρα ,κινέζικο λάχανο,
ροδέλες ντομάτας, στρώσεις από μπέικον και κοτόπουλο περασμένα από σχάρα,
και φλοίδες παρμεζάνας σερβιρισμένο με φρέσκιες τηγανητές πατάτες.
Toasted slices of bread with Caesar sauce spread, grilled chicken, grilled bacon,
Chinese cabbage, tomatoes and parmesan flakes. Served with fresh French fries.

8,50 €

SALADS
ΠΡΑΣΙΝΗ ΣΑΛΑΤΑ ΜΕ ΤΥΡΙ ΜΑΝΟΥΡΙ ΣΤΗΝ ΣΧΑΡΑ
με ρόκα, μαρούλι, μανούρι, ντοματίνια,
τραγανό μπέικον, ξερά σύκα, καρύδια σάλτσα μελιού.
GREEN SALAD WITH GRILLED MANOURI CHEESE
rocket leaves, lettuce, cherry tomatoes,
crispy bacon, dried figs, walnuts and honey sauce.

7,00 €

ΔΡΟΣΕΡΗ ΣΑΛΑΤΑ ΜΕ ΧΑΛΟΥΜΙ ΚΑΙ ΓΙΑΟΥΡΤΙ
Πλούσια λαχανικά εποχής ψιλοκομμένα με μέντα, δυόσμο και μαϊντανό,
με σάλτσα γιαουρτιού, λάδι, ξύδι και κίτρινο κάρυ, με χαλούμι περασμένο
από την σχάρα και αραβική πίτα ψημένη στον φούρνο και τεμαχισμένη.
FRESH SALAD WITH HALOUMI CHEESE AND YOGURT
Fresh chopped vegetables with mint and parsley in yogurt sauce,
with grilled halloumi cheese. Served with Arabic bread “pita”.

7,50 €

ΣΑΛΑΤΑ AEGEAN BLUE
Με μιχ λαχανικών εποχής ντρεσαρισμένα από αρωματισμένα ελαιόλαδα
με φρέσκια πιπεριά, ρίγανη μαντζουράνα και λάιμ, μοτσαρέλα Μπούφαλο,
πεπόνι σε κύβους και στρώσεις από φρέσκο ελληνικό προυσούτο.
SALAD AEGEAN BLUE
Mixed vegetables in season with aromatic olive oil, fresh pepper, marjoram,
oregano, lime mozzarella buffalo, melon and Greek prosciutto.

7,50 €

8,00 €
ΣΑΛΑΤΑ GRAND MARNIER ΜΕ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ
Ποικιλία από τραγανά μαρούλια, ντοματίνια ,σκορδάτα ψωμάκια,
κοτόπουλο σχάρας, μπέικον, φλούδες κρητικής γραβιέρας και
σάλτσα πορτοκαλιού με Grand Marnier
SALAD GRAND MARNIER WITH CHICKEN
Assorted lettuce, cherry tomatoes, garlic croutons, grilled chicken,
bacon, gruyere cheese from Crete island, and orange sauce with Grand Marnier liqueur.

AMMADES SEA SIDE
Με καρδιές μαρουλιών αβοκάντο ,σολομό , γαρίδες, , ανθότυρο & σάλτσα Mojito
AMMADES SEA SIDE
With hearts of lettuce, avocado, smoked salmon, anthotiro cheese and mojito sauce

9,00 €

MAIN DISH
ΚΟΚΚΙΝΟ ΡΙΖΟΤΟ ΜΕ ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ
με φρέσκα μανιτάρια παντζάρια και σχοινοπρασο, δεμένο με παρμεζάνα
RED RISOTTO WITH MUSHROOMS
with beets and chives set with parmesan

8,00 €

ΚΡΙΘΑΡΟΤΟ AMMADES
με σολομό, γαρίδες, αβοκάντο , ανθότυρο & σος Mojito
ORZO ’’MANESTRA”
with salmon, shrimps, avocado, cream cheese & sauce Mojito

9,00 €

11,00 €
ΦΙΛΕΤΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΧΑΡΑΣ
Μεσογειακό μαριναρισμένο κοτόπουλο, σερβιρισμένο με μαρμελάδα ντομάτας
και άγριο ρύζι με σταφίδες και κουκουνάρι.
GRILLED FILLET OF CHICKEN
Mediterranean marinated chicken, served with tomato jam and wild rice with raisins and pine nuts.

ΤΑΛΙΑΤΕΛΕΣ ΦΡΕΣΚΟΥ ΣΟΛΟΜΟΥ
σβησμένες με μελάνι σουπιάς
FRESH SALMON TAGLIATELLE
with cuttlefish ink.

14,00€

MIXED BBQ PLATE Κάθε Κυριακή – Every Sunday

9,00 €

ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ
DESSERTS
ΦΡΕΣΚΙΑ ΦΡΟΥΤΟΣΑΛΑΤΑ – FRESH FRUIT SALAD

4,50€

ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΑΓΩΤΟ NESTLE NIRVANA
NESTLE ICE CREAM SINGLE SERVE CUP NIRVANA
COOKIES & CREAM
PRALINES & CREAM
CHOCOLATE NOCCIOLA

4,00€
4,00€
4,00€

Για τις φρέσκιες σαλάτες χρησιμοποιείται μόνο ελαιόλαδο. Για το τηγάνισμα χρησιμοποιείται σογιέλαιο.
Τα κρέατα και τα λαχανικά των κυρίων εδεσμάτων είναι φρέσκα. Τα λαχανικά για τις σαλάτες είναι φρέσκα.
Οι πατάτες τηγανητές είναι προτηγανισμένες ή φρέσκιες. Χρησιμοποιείται αποκλειστικά τυρί φέτα για τις σαλάτες.
For the fresh salads only olive oil is used. Fro frying is used soy bean oil.
Meat and vegetables which are used for main dishes, are fresh.
Vegatables whisch are used for salads, are fresh. French fries are frozen or fresh. Feta cheese is used for the salads.
Service charge and V.A.T. included. Luxury class.
Στις τιμές συμπεριλαμβάνονται: Δημοτικό τέλος και Φ.Π.Α.. Κατηγορία πολυτελείας.
Αγορανομικός Υπεύθυνος: Ο Διευθυντής του Ξενοδοχείου.

