
                                                                                                                          

                                                                                

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                                                                                                          

 ΛΕΥΚΟΙ ΟΙΝΟΙ-WHITE WINES 
MONOGRAPH GAIA WINES, MOSCHOFILERO  20.00 € 5.00 € 

MALAGOUZIA, DOMAINE GEROVASSILIOU  30.00 €  
ALPHA ESTATE, ASSYRTIKO  36.00 €  
VIVLIA CHORA, SAUVIGNON BLANC-ASSYRTIKO  28.00 €  
PINOT GRIGIO, CANTINE PIROVANO, ITALY                        24.00 € 5.00 € 

COTES DU RHONE RESERVE BLANC, FAMILLE PERRIN, FRANCE  42.00 €  
 

 
 

 

ΡΟΖΕ ΟΙΝΟΙ-ROSE WINES  
AKRES SKOURAS ESTATE, AGIORGITIKO-MOSCHOFILERO  20.00 € 5.00 € 

LA TOUR MELAS IDYLLE D'ACHINOS, GRENACHE-SYRAH-AGIORGITIKO  29.00 €  
DOMAINE COSTA LAZARIDI, MERLOT  27.00 €  
STUDIO BY MIRAVAL PROVENCE, FRANCE  32.00 € 7.00 € 

MIRAVAL COTES DE PROVENCE, FRANCE  55.00 €  

    

ΕΡΥΘΡΟΙ ΟΙΝΟΙ-RED WINES  
MONOGRAPH GAIA WINES, AGIORGITIKO  20.00 € 5.00 € 

CHATEAU JULIA COSTA LAZARIDI, MERLOT  27.00 €  
ASPROS LAGOS DOULOUFAKIS, CABERNET SAUVIGNON                       32.00 €  
FLEVA SKOURAS, SYRAH  35.00 €  
CHIANTI, PIEVE CASTELLETTO, ITALY  24.00 € 6.00 € 

MALBEC ''A'', ZUCCARDI, ARGENTINA  42.00 €  

    

CHAMPAGNES AND SPARKLING WINES  
MOSCATO D' ASTI, GANCIA  24.00 € 6.00 € 

PROSECCO, GANCIA  24.00 € 6.00 € 

AKAKIES ROSE, KYR GIANNI  30.00 €  
MOET ΕΤ CHANDON IMPERIAL BRUT  100.00 €  
VEUVE CLICQUOT BRUT  110.00 €  

                               
BOTTLE GLASS 



                                                                                                                          

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COCKTAILS 

    
COSMOPOLITAN    11.00€ 
 
APEROL SPRITZ   11.00€ 
 
DAIQUIRI   11.00€ 
 
MOJITO   11.00€ 
 
CAIPIRINHA   11.00€ 
 
PINA COLADA   11.00€ 
 
CAIPIROSKA   11.00€ 



                                                                                                                          

                                                                                

 

Όλα τα υλικά και ο τρόπος των συνταγών μας ειναι αντικείμενο συνεχών και σχολαστικών ελέγχων, σύμφωνα με 

τα υψηλά κριτήρια ποιότητας της ΗΒ. 

Για όλα τα ευαίσθητα υλικά που απαιτούν κατάψυξης χρησιμοποιούμε, για λόγους ασφάλειας και υγιεινής, 

αποκλειστικά τη μέθοδο βαθιάς κατάψυξης IQF που διαφυλάσσει αναλλοίωτη τη φρεσκάδα μέχρι τη στιγμή της 

παρασκευής του φαγητού. Στις σαλάτες μας χρησιμοποιούμε εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο. Το έλαιο 

τηγανίσματος ειναι ηλιέλαιο (και πληροί GMO). Η φέτα είναι Π.Ο.Π. 

All the ingredients and the way of our recipes are subject to continuous and meticulous inspections, according to 

the high-quality criteria of HB. 

For all sensitive materials that require freezing, we use, for safety and hygiene reasons, exclusively the IQF deep 

freezing method that preserves unchanged freshness until the moment of preparation of the food. In our salads 

we use extra virgin olive oil. Frying oil is sunflower oil (meets GMO). The feta cheese is PDO. 

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα προϊόντα μας, μη διστάσετε να ρωτήσετε το προσωπικό μας. Ειδικά 

σε περίπτωση δυσανεξίας ή αλλεργίας είναι διαθέσιμες όλες οι πληροφορίες που προβλέπονται. 

For any inquiries about our products, do not hesitate to ask our staff. Especially in the case of any food 

intolerance or food allergy further information is provided. 

Ο καταναλωτής δεν έχει καμία υποχρέωση να πληρώσει εάν δε λάβει το νόμιμο παραστατικό στοιχείο. (απόδειξη - 

τιμολόγιο) 

Consumer is not obliged to pay if the notice of payment has not been received (receipt - invoice). 

Το ξενοδοχείο υποχρεούται στην έκδοση διπλοτύπων αποδείξεων ή αναλυτικών αποδείξεων μηχανής, 

θεωρημένων από το Δ.Ο.Υ. 

Στις τιμές περιλαμβάνονται όλες οι νόμιμες επιβαρύνσεις. Τα προϊόντα και οι τιμές του καταλόγου μας, μπορούν 

να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. 

This hotel is obliged to issue double printed authorised receipts or analytical cash register receipts to customers. 

Prices include all legal taxes. Prices and offers are subject to change without any notification. 

Το ξενοδοχείο διαθέτει έντυπα δελτία σε ειδική θήκη κοντά στην έξοδο, για την διατύπωση οποιασδήποτε  

διαμαρτυρίας. 

The hotel has printed leaflets in a special case near the exit, to express any protest. 

 

 

Αγορανομικός Υπεύθυνος: Φωτεινή Γιαννοπούλου 

Market regulator: Foteini Giannopoulou 

 

 


