
 

 

 

 

 

                  

 

ΣΑΛΑΤΕΣ-SALADS 

Ελληνική Σαλάτα/Greek Salad  €8,00 

Ντομάτα, αγγούρι, κρεμμύδι, πιπεριά, φέτα, καπαρόφυλλα, κριθαρομπουκιές, ρίγανη και 

ελαιόλαδο 

Tomato, cucumber, onion, pepper, feta cheese, capers leave, barley rusks, oregano and olive 

oil 

Σαλάτα του Καίσαρα/Caesar’s Salad €11,00 

Iceberg, ψητό κοτόπουλο, μπέικον, καλαμπόκι, κρουτόν, νιφάδες παρμεζάνας, και 

ντρέσινγκ Caesar’s 

Iceberg, grilled chicken, bacon, corn, croutons, parmesan flakes and Caesar’s dressing 

Σαλάτα Lupino/Lupino Salad €10,00 

Baby σπανάκι, κατσικίσιο τυρί, φύλλα κρούστας με σουσάμι, σάλτσα πιπεριάς Φλωρίνης με 

δυόσμο και άνιθο, φρέσκο κρεμμύδι 

Baby spinach leaves, goat cheese, puff pastry leaves with sesame seeds, sweet red pepper 

sauce with mint and dill and scallions 

ΖΥΜΑΡΙΚΑ/PASTA 

Σπαγγέτι με σάλτσα Ντομάτας/Spaghetti with Tomato sauce €8,50 

Ντοματίνια Μάνης, βασιλικό και φέτα 

Local cherry tomatoes, basil leaves and feta cheese 

Παπαρδέλες Μπολονέζ/Pappardelle Bolognese €10,50 

Σιγομαγειρεμένος κιμάς μοσχαριού και ντοματίνια 

Pasta with slow cooked minced beef and cherry tomatoes 

Ριζότο Μανιταριων/Mushroom Risotto €10,50 

Ποικιλία άγριων μανιταριών, baby ρόκα και λάδι λευκής τρούφας 

Variety of wild mushrooms baby arugula and white truffle oil 

SNACKS & SANDWICHES 

Τόνο Αβοκάντο/Tuna Avocado €7,00 

Tortilla wrap με τόνο, κρέμα αβοκάντο και λαχανικά 

Tortilla wrap with tuna, avocado cream and vegetables 

 

 



 

 

 

 

 

                  

 

Hot Dog €10,00 

Χειροποίητο ψωμί, λουκάνικο, καραμελωμένα κρεμμύδια, μαγιονέζα ταρ ταρ και πατάτες 

τηγανιτές 

Homemade bread, sausage, caramelized onions, tartar mayonnaise and fried potatoes 

Club Sandwich €12,00 

Με bacon, τυρί, κοτόπουλο, μαρούλι, ντομάτα, σάλτσα μαγιονέζας & μουστάρδας και 

πατάτες τηγανιτές 

With bacon, cheese, chicken, lettuce, tomato, mayonnaise & mustard sauce and fried 

potatoes 

Smoked Salmon Club Sandwich €12,00 

Με καπνιστό σολομό, τυρί κρέμα, αγγούρι και πατάτες τηγανιτές 

With smoked salmon, cream cheese, cucumber, and fried potatoes 

Burger €14,00 

Ψωμί μπριός με μοσχαρίσιο μπιφτέκι, μαρούλι, ντομάτα, τσένταρ, καραμελωμένο 

κρεμμύδι, μαγιονέζα ταρ ταρ, σάλτσα Jack Daniels και πατάτες τηγανιτές 

Brioche with beef patty, lettuce, tomato, cheddar, caramelized onions, tartar mayonnaise, 

Jack Daniels sauce and fried potatoes 

Φιλέτο Κοτόπουλο/Chicken Fillet €14,00 

Mε baby πατάτες, λιαστή ντομάτα και φρέσκα μυρωδικά 

With baby potatoes, sun dried tomato and fresh herbs 

Πατάτες Lupino/Lupino Potatoes €6,00 

Πατάτες τηγανιτές με μπέικον, τσένταρ και θυμάρι 

Fried potatoes with bacon, cheddar and thyme 

 

Pizza Margarita €10,00 

Ντομάτα, μοτσαρέλα, παρμεζάνα και φρέσκος βασιλικός 

Tomato, mozzarella, parmesan and fresh basil 

 

Pizza Lupino €14,00 

Μοτσαρέλα, παρμεζανα, ντοματίνια, ρόκα και προσούτο 

Mozzarella, parmesan, tomato, arugula and prosciutto 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                  

 

 

 

ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ/DESSERTS 

Γιαούρτι με βρώμη, μέλι και μπανάνα/Yogurt with oats, honey and banana €4,50 

Φρουτοσαλάτα εποχής/Fresh fruit salad €7,50 

Επιδόρπιο ημέρας/Dessert of the day €6,50 

Παγωτό-Σορμπέ ανά scoop/Ice cream-Sorbet per scoop €2,50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                  

 

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 ασφαλείας και 

υγιεινής, αποκλειστικά τη μέθοδο βαθιάς κατάψυξης IQF που διαφυλάσσει αναλλοίωτη τη φρεσκάδα 

μέχρι τη στιγμή της παρασκεύης 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 

 

 


