
COSTA NAVARINO, NAVARINO DUNES, MESSINIA, GREECE

Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ). 

CONSUMER IS ΝΟΤ OBLIGED TO PAY IF THE NOTICE OF PAYMENT HAS ΝΟΤ BEEN RECEIVED (RECEIPT - INVOICE).

 Kids Menu
Πáιäéêü Μåíïý



Θα χαρούμε να απαντήσουμε στα ερωτήματα των φιλοξενούμενών 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. Στις τιμές μας συμπεριλαμβάνονται όλοι οι νόμιμοι φόροι. 

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. Our prices include all applicable taxes.

Σούπες - Soups  

Σούπα Κοτόπουλο με ζυμαρικά - Chicken Soup with pasta 7.00
Σούπα κοτόπουλο κονσομέ με παιδικό ζυμαρικό
Chicken soup with kids pasta

Παιδικές σαλάτες - Kids sa lads
Σαλάτα με τομάτα και αγγούρι - Tomato-cucumber sa lad  7.00
Φρεσκοκομμένη τομάτα και αγγούρι σε κυβάκια, με ελαιόλαδο και ξύδι της Costa Navarino
Freshly cut tomato and cucumber cubes, with Costa Navarino olive oi l and vinegar

Πράσινη σαλάτα - Green sa lad  7.00 
Ποικιλία από καρδιές μαρουλιών με βινεγκρέτ από ελαιόλαδο και λευκό βαλσάμικο
Variety of lettuce hearts with olive oi l and white ba lsamic vinegrette

Ζυμαρικά - Pasta
Τομάτα ή κιμά - Tomato sauce or bolognaise  9.00 
Επιλέξτε μια από τις σάλτσες. Η σάλτσα τομάτας φτιαγμένη από φρέσκια τομάτα 
και η Βolognaise από ψιλοκομένο βοδινό φιλέτο, σερβιρισμένα με το αγαπημένο 
ζυμαρικό του παιδιού σας, σπαγγέτι ή πέννες 
Choose your sauce of fresh tomato or hand-cut minced beef fi llet served 
with your kid's favorite pasta, either spaggetti or penne

Κρεατικά, πουλερικά ή ψάρι - Meat, poultry or fish
Παιδικό μπιφτέκι - Kid's burger  12.00
Μικρό μπέργκερ από μοσχαρίσιο κιμά, λιωμένο τυρί χαμηλών λιπαρών, τηγανιτές πατάτες 
και σαλάτα από τον κήπο μας
Sma ll beef burger with melted low-fat cheese, fried potatoes and garden sa lad

Ψητό κοτόπουλο - Roast chicken   12.00 
Φιλέτο κοτόπουλου με ρίγανη και λεμόνι, σερβίρεται με πουρέ πατάτaς
Gri lled chicken breast with oregano and lemon, served with mashed potatoes

Φιλέτο ψαριού - Fish fi llet  12.00
Φιλετάκια ψαριού, συνοδεύονται με λαχανικά ατμού
Fish fi llet, served with boi led vegetables 

Επιδόρπια - Desserts
Cherry cheesecake - Cheesecake κεράσι   7.00 

Μους μαύρης σoκολάτας - Dark chocolate mousse    7.00  

Επιλογή Εποχιακών Φρούτων - Seasona l Fruitplatter  7.00  

* Όλα τα παιδικά πιάτα δεν περιέχουν αλάτι - *Salt is omitted by all kids dishes
* Εαν δε βρίσκετε αυτό που ψάχνετε στο μενού, παρακαλώ ζητήστε τη βοήθεια κάποιου συναδέλφου. Οι chefs μας είναι στη διάθεσή σας. 
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.


