
Operating hours
Beverages: 11:00-18:00  / Lunch: 12:00-17:00 

(χ) επιλογή για χορτοφάγους. 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. Οι τιμές είναι σε ευρώ € και συμπεριλαμβάνουν όλους τους νόμιμους φόρους. / 

(v) Denotes vegetarian dish.  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. Prices are in euros € and include all applicable taxes.

Σνάκ & Σάντουιτς 
Light Snacks & Sandwiches

CLUB SANDWICH ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ - CHICKEN CLUB SANDWICH 16,00
Τυρί γκούντα, μαρούλι μαγιονέζα, τομάτα, ομελέτα, στήθος κοτόπουλο και 

καπνιστό μπέικον. Σερβίρεται με τσιπς
Gouda cheese, lettuce mayonnaise, tomato, omelet, chicken breast and 

smoked bacon. Served with potato chips

CIABAttA με tomAtA & BAΣιΛιΚΟ - tomAto & BASIL CIABAttA* 11
Βουβαλίσια μοτσαρέλα, ρόκα & προσούτο Πάρμας. Σερβίρεται με τσιπς

mozzarella di buffalo, rocket & prosciutto Parma. Served with potato chips

ΠΟΛΥΣΠΟρΟ CIABAttA - mULtIGrAIN CIABAttA * 11
Καπνιστός σολομός, τυρί κρέμα, μαρούλι & χλωρό κρεμμύδι. 

Σερβίρεται με τσιπς
Salmon smoked, crème cheese, romaine lettuce & spring onion. 

Served with potato chips

SANDWICH PESto (χ)(v) * 8,5
Ψητά λαχανικά & μανούρι. Σερβίρεται με τσιπς

Grilled vegetables & manouri cheese. Served with potato chips

SANDWICH με εΛιεΣ & ΘΥμάρι - SANDWICH oLIvE & tHymE *  9,5 
Σύγκλινο μάνης, φέτα & μους λιαστής τομάτας. Σερβίρεται με τσιπς

Siglino manis, feta cheese & sun dry tomato mousse
Served with potato chips

* Σερβίρεται κρύο - Served cold

άπό τον κήπο μας
From our Νavarino garden

ΣάΛάΤά ΤΟΥ ΚάιΣάρά - CAESArS’ SALAD  14
Iceberg & μαρούλι με κοτόπουλο, τραγανό μπέικον, 

κρουτόν και ντρέσινγκ Καίσαρα με γιαούρτι
Iceberg & romaine lettuce with chicken, crispy bacon, 

croutons and Greek yogurt Caesars’ dressing

εΛΛηΝιΚη ΣάΛάΤά (χ) - GrEEK SALAD (v)  13,5 
Δικές μας τομάτες με διάφορα κλασσικά συστατικά, περιχυμένα 

με Costa Navarino εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο και σφέλα
our locally- farmed tomatoes with assorted classic ingredients, drizzled 
with Costa Navarino Estate extra virgin olive oil and local sfela cheese 

(white traditional cheese of the region of messinia) 
ΣάΛάΤά NAvArINo - NAvArINo SALAD 16,00

Τραγανά φύλλα από σπανάκι & μπαντζάρι, σύγκλινο μάνης, τοματίνια, 
αποξηραμένα σύκα, κινόα και ντρέσινγκ μελιού με μπαλσάμικο 

Crispy spinach & beetroot leaves, “siglino” manis, cherry tomatoes, 
dry figs, quinoa and honey balsamic dressing

Πίτσα - Pizza
μάργάριΤά (χ) - mArGHErItA (v) 12,00

Σάλτσα τομάτας, μοτσαρέλα και τοματίνια
tomato sauce, mozzarella cheese and cherry tomatoes

NAvArINo   15,00
Σάλτσα τομάτας, μοτσαρέλα, ελιές Καλαμών, λουκάνικο chorizo, 

προσούτο Πάρμας, πιπεριές, τοματίνια και μανιτάρια 
tomato sauce, mozzarella cheese, Kalamata olives,
chorizo sausage, prosciutto di Parma, bell peppers,

cherry tomatoes and mushrooms

ΠιΤΣά ΛεΥΚηΣ ΤρΟΥφάΣ - WHItE trUFFLE PIZZA 16,00
Κρεμώδες τυρί, μοτσαρέλα, μανιτάρια, μπούκοβο, ρόκα και λάδι λευκής τρούφας
Cream cheese, mozzarella, mushrooms, chili flakes, rocket and white truffle oil

επιδόρπια - Desserts
φρΟΥΤΟΣάΛάΤά (χ) - FrUIt SALAD (v) 9,00

εποχιακά φρούτα σε φέτες και μούρα
Seasonal, sliced fruits and berries

WHooPIE 9,00
Σοκολάτα μπισκότο με παγωτό βανίλια μαδαγασκάρης σοκολάτα 

γάλακτος και σως φυστικοβούτυρου
Chocolate cookies with madagascar vanilla ice cream, 

milk chocolate & peanut butter sauce

ΒAφΛEΣ - WAFFLES  8,50
φρεσκοψημένες με πραλίνα σοκολάτας, παγωτό της προτίμησής σας, 

καραμελωμένα φουντούκια και σως σοκολάτας γάλακτος
Freshly baked waffle with chocolate praline, ice cream of your preference, 

caramelized hazelnuts and milk chocolate sauce

ΠάγωΤά Κάι ΣΟρΠμε - ICE CrEAmS AND SorBEt (107mL) 5,50
Παρακαλώ ρητήστε για τις διαθέσιμες γεύσεις 

Please ask our associate for the available flavors

Παιδικό μενού - menu for Kids
μΠΟΥΚιΤΣεΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ - CHICKEN FINGErS  9

Ψητό, παναρισμένο με δημητριακά κοτόπουλο ελευθέρας βοσκής, 
σερβιρισμένο με chips λαχανικών και χαμηλών λιπαρών μαγιονέζα κράνμπερι

Baked chicken with corn-flake breading,
served with vegetable crisps and low-fat cranberry mayonnaise

moΣχάριΣιΟ μΠεργΚερ - BEEF BUrGEr  9,5
Ψητό μοσχαρίσιο μπιφτέκι (100γρ), μικρό ψωμάκι, τομάτα και μαρούλι 

σερβιρισμένο με chips λαχανικών και χαμηλών λιπαρών μαγιονέζα κράνμπερι 
Grilled beef burger (100gr), mini bread, lettuce, tomato, served with vegetable 

crisps and low-fat cranberry mayonnaise

ΣΠάγγεΤι με ΚεφΤεΔάΚιά γάΛΟΠΟΥΛάΣ - 
SPAGHEttI WItH tUrKEy mEAt BALLS    9
Σπαγγέτι ολικής άλεσης με σάλτα τομάτας και λαχανικά 

Whole wheat spaghetti served with tomato sauce and market vegetables

ΣάΛάΤά γάΛΟΠΟΥΛάΣ - tUrKEy CoBB SALAD  8,5 
άνάμεικτη σαλάτα, γαλοπούλα, αβοκάντο και τοματίνια 

με χαμηλών λιπαρών ντρέσινγκ γιαουρτιού
mixed greens, turkey, cheese, avocado and cherry tomatoes 

with low-fat yoghurt dressing

ΠάιΔιΚη ΠιΤΣά (χ) - KIDS PIZZA (v)  8,5
Σάλτσα τομάτας, μοτσαρέλα και τοματίνια 

tomato sauce, mozzarella cheese and cherry tomatoes

φρΟΥΤΟΣάΛάΤά (x) - FrUIt SALAD (v)    6,5
εποχιακά φρούτα και διάφορα μούρα

Seasonal fruits and berries

ΠΟΥΤιγΚά μΠάΝάΝάΣ & ΣΟΚΟΛάΤάΣ - BANANA CHoCoLAtE 

PUDDING  8,5
με γιαούρτι, φράουλες και μέλι 

Greek yoghurt, strawberries and honey


