
COSTA NAVARINO, NAVARINO DUNES, MESSINIA, GREECE

O καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει εάν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό στοιχείο (απόδειξη - τιμολόγιο). 
Consumer is not obliged to pay if the notice of payment has not been received (receipt - invoice). 



(χ) επιλογή ιδανική για χορτοφάγους - (v) 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. 
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. Prices are in euros € and include all applicable taxes.

kati για να ξεκινησετε - TO START WITH

Χωριάτικη σαλάτα (χ) - Greek salad (v) 8.50
Η κλασσική χωριάτικη σαλάτα με σφέλα
The classic Greek salad with sfela cheese

Σαλάτα του Καίσαρα με κινόα και ψητό κοτόπουλο - Chicken Caesar’s salad with quinoa 11.00
Τρυφερές καρδιές από μαρούλι, ψητό στήθος κοτόπουλο, βιολογική κινόα, καπνιστό μπέικον, 

φλοίδες παρμεζάνας, κρουτόν και ντρέσινγκ αντζούγιας
Crispy iceberg and romaine leaves, chicken grilled filed, quinoa, baked smoked ham, parmesan flakes crouton and 

Caesar dressing

Πράσινη σαλάτα (χ) - Our green salad (v) 7.50
Δροσερή πράσινη σαλάτα, με ντοματίνια, "παπαρδέλες" λαχανικών και βινεγκρέτ βαλσαμικού με μέλι
Fresh green salad with seasonal leaves, cherry tomatoes, vegetables flakes and balsamic vinegraite with honey

Σούπα - Soup

Σούπα ημέρας - Soup οf the day 6.50

lunch



(χ) επιλογή ιδανική για χορτοφάγους - (v) 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. 
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. Prices are in euros € and include all applicable taxes.

Σνακ, σάντουιτς και μπέργκερ - Snacks, sandwiches and burger

Το τοστ μας - Our toast 6.50
Λευκό ή ολικής αλέσεως ψωμί, με ζαμπόν μελιού ή γαλοπούλα, τυρί έμμενταλ και σως τσένταρ
Choice of white or whole wheat bread, with honey ham or turkey, emmental cheese and cheddar sauce

Ανοιχτό σάντουιτς με Βlack Αngus - Open face Black Angus steak sandwich 13.00
Λεπτές φέτες κρέατος πάνω σε μπεαρνέζ σως, νιφάδες παρμεζάνας, ντοματίνια κονφί, ρόκα και λάδι 

λευκής τρούφας
With béarnaise sauce, parmesan flakes, cherry tomatoes confit, rocket αnd truffle oil

Τοστ με παραδοσιακό χωριάτικο ψωμί και αβοκάντο - Traditional bread toast with avocado 10.00
Τοστ με παραδοσιακό χωριάτικο ψωμί, μαγιονέζα βασιλικού, μανούρι,

 ντομάτα, αγγούρι, σπανάκι και φέτες αβοκάντο
Traditional bread toast with basil mayonnaise, manouri cheese, tomato, cucumber, spinach and avocado slices

Τοστ με μπεσαμέλ και γραβιέρα - Τoast with gruyere and béchamel 10.50
Φέτες του τοστ ολικής αλέσεως, μουστάρδα, μπεσαμέλ, ζαμπόν μελιού και τριμμένη γραβιέρα.

Σερβίρεται με σαλάτα μεσκλάν, ντοματίνια και βινεγκρέτ βαλσαμικού
Slices of whole wheat toast, mustard, béchamel, ham honey and grated graviera.

Served with mesclun salad, cherry tomatoes and balsamic vinaigrette

Τορτίγια με καπνιστό σολομό- Tortilla with smoked salmon  12.00
Τορτίγια με καπνιστό σολομό, σάλτσα τσιμιτσούρι, αβοκάντο, μοτσαρέλα και σπανάκι 

Tortilla with smoked salmon, chimichurri sauce, avocado, mozzarella and spinach

Μοσχαρίσιο μπιφτέκι Black Angus - Black Angus beef burger 14.00
Ψωμί brioche, τυρί τσένταρ, καραμελώμενα κρεμμύδια, ντομάτα, μαρούλι και BBQ σως. 

Σερβίρεται με πατάτες τηγανητές
Brioche bread, English cheddar, caramelized onions, tomato, lettuce and BBQ sauce. Served with French fries

ζυμαρικα - 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 9.00
Πέστο βασιλικού (χ) - Al Pesto (v) 8.50

Σάλτσα τομάτας (χ) - Tomato sauce (v) 7.50
Παραδοσιακή Καρμπονάρα - Traditional Carbonara 9.00



(χ) επιλογή ιδανική για χορτοφάγους - (v) 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. 
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. Prices are in euros € and include all applicable taxes.

Κατευθείαν από τη θάλασσα - STRAIGHT FROM THE SEA

Ψάρι ημέρας - Fish of the day
Ρωτήστε τον σερβιτόρο σας για την ψαριά της ημέρας - Ask your waiter for our daily catch

κλασσικεσ κοπεσ βοδινου και αλλα - Classic beef cuts and other

Μοσχαρίσιο φιλέτο 250γρ - Beef tenderloin 250gr 36.50
Κόντρα γάλακτος γαλλικής κοπής 400γρ - Veal sirloin French cut 400gr 45.00

Καρδιά σπαλομπριζόλας 300γρ - Rib eye 300gr 38.00
½ Κοτόπουλο ελευθέρας βοσκής - Free range ½ chicken 25.50

κατι να συνοδεψετε το πιατο σασ - Something to Accompany Your Plate 5.00

Τηγανητές πατάτες (χ) - Steak fries (v)
Ανάμεικτη σαλάτα (χ) - Mixed salad (v)

Λαχανικά ατμού (χ) - Steamed vegetables (v)
Ψητά λαχανικά (χ) - Grilled vegetables (v)

για πιο ζουμερα πιατα - FοR MORE JUICY DISHES

Σως Béarnaise - Béarnaise sauce
Σως Μπάρμπεκιου - BBQ sauce

Επιδόρπια - Desserts 

Μους σοκολάτας - Chocolate mousse 6.00
Cheesecake κεράσι - Cherry cheesecake 6.00


