Sail Away Menu
Προτείνεται για δύο άτομα / Recommended for two people

Ιδανικό για την παραλία, την εκδρομή,
τη βόλτα με το σκαφος!
Perfect for the beach, the hike,
the boat ride!

€ 45

GREEK FARMER’S MENU
Wrap Κοτόπουλο Ολικής

DG

με σως μουστάρδας και μαρούλι

Chicken Whole Grain Wrap
with yogurt mustard sauce and lettuce

Τυροπιτάρι

DGV

παραδοσιακό Χαλκίδας, με φέτα, μυζήθρα
και γίδινο τυρί

Tiropitari
traditional cheese pie with feta cheece,
myzithra cheese and goat cheese

Χωριάτικη Σαλάτα

DV

με τομάτα, αγγούρι, πράσινη πιπεριά, κρεμμύδι, ελιές,
βαρελίσια φέτα και καπαρόφυλλα

Greek Salad
with tomatoes, cucumber, green peppers, onion, olives,
feta cheese and caper leaves

Τζατζίκι / Tzatziki

DV

Κεφτεδάκια / Meatballs

G

Ψωμί & Ελιές / Bread & Olives

SAILOR’S MENU
Mini brioche
Wrap καπνιστού
ΣολωμούDG
ολικής

€ 55
DG

με καπνιστό
λευκό τυρί
και αγγούρι
με τοματίνια,
λόλα,σολωμό,
σως βασιλικού
και πατάτες
τηγανητές

Mini brioche
Smoked Salmon
whole-grain Wrap
with smoked
salmon,
cheese
and cucumber
with cherry
tomatoes,
green white
lettuce,
basil sauce
and french fries

Κρητική Μαραθόπιτα / Cretan Fennel Pie GV
Κινόα
Παντζαροσαλάτα

DGNV

φρέσκο
κρεμμύδι,αγγούρι,
αβοκάντο,
βερίκοκο,
με τοματίνια,
βασιλικό,
ξινομυζήθρα
Κρήτης
και καρύδια
καπνιστό
σολομό και
βινεγκρέτ
πορτοκαλιού

Beetroot
Salad
Quinoa Salad

with cherry
tomatoes,
cucumber,
basil,apricots,
spring onion,
avocado,
Florence
fennel, dried
fresh
goat
cheese
from
Crete
and
walnuts
smoked salmon and orange vinegraitte

Ταραμάς

GN

με κρόκο Κοζάνης, μαστίχα Χίου και φυστίκι Αιγίνης

Taramas (fish roe)
with Greek saﬀron, island of Chios “mastiha” & Greek pistachios

Γαρίδες

DA

με ούζο και γλυκό τσίλι

Shrimps
with ouzo and sweet chilli

Ψωμί & Ελιές / Bread & Olives

Εάν έχετε ιδιαίτερες διατροφικές ανάγκες ή αλλεργίες,
παρακαλούμε να ενημερώσετε τον σερβιτόρο σας.
If you have any special dietary requirements or allergies,
please inform your waiter.
Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.
Prices include all legal taxes.

V vegetarian

G gluten

N nuts allergy

D dairy

