
DINNER



EΛΛΗΝ ΙΚΑ

Σούπες -Ορεκτικά - Σαλάτες 
ΣΟΥΠΑ ΚΑΚΑΒΙΑ  ΜΕ ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ 
λαχανικά, σαφράν, ούζο

ΣΟΥΠΑ ΚΡΕΜΑ ΝΤΟΜΑΤΑΣ 
κατσικίσιο τυρί, νιόκι, ελαιόλαδο βασιλικού 

ΧΤΑΠΟΔΙ * ΜΠΟΥΡΔΕΤΟ
φάβα , καραμελωμένα κρεμμύδια , σπαράγγια και μαύρο σουσάμι 

ΚΑΛΑΜΑΡΙ * ΣΧΑΡΑΣ ΜΕ ΑΡΩΜΑ ΚΟΥΜ - ΚΟΥΑΤ
καπνιστή μελιτζάνα, κουκουνάρι, ντοματίνια confit, ελιές

ΚΡΙΘΑΡΟΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΝΩΝ*
ντοματίνια, φρέσκο βασιλικό, παρθένο ελαιόλαδο

ΓΑΡΙΔΕΣ * ΜΑΡΙΝΑΡΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕ ΔΡΟΣΕΡΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΣΑΛΑΤΑ
φρέσκα λαχανικά, τραγανό crostini, σάλτσα εσπεριδοειδών

ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟ ΝΟΥΜΠΟΥΛΟ
ρόκα, σπανάκι με ζεστό κατσικίσιο τυρί, λαχανικά, ντρέσινγκ συκομαίδας

ΤΡΙΛΟΓΙΑ ΝΤΟΜΑΤΑΣ
τρυφερές καρδιές μαρουλιών, Γραβιέρα, αμύγδαλα, ανθό κάπαρης

ΦΡΕΣΚΟ ΖΥΜΑΡΙΚΟ ΜΕ ΜΟΣΧΑΡΙ* ΓΑΛΑΚΤΟΣ
ψητά μανιτάρια, Ανθότυρο Κερκίνης και θυμάρι

Κυρίως πιάτα
ΒΑΚΑΛΑΟΣ ΜΠΙΑΝΚΟ
πουρέ κουνουπίδι, καρότα baby, αφρός λαδολέμονου

ΦΙΛΕΤΟ ΛΑΒΡΑΚΙ ΜΕ ΓΑΡΙΔΕΣ
σελινόριζα, σάλτσα κακαβιά 

ΜΟΣΧΑΡΙ* ΣΟΦΡΙΤΟ
πουρέ καρότο, μαύρο σουσάμι, σάλτσα από μυρωδικά και άρωμα σκόρδου

ΚΟΚΟΡΑΣ * ΠΑΣΤΙΤΣΑΔΑ
φρέσκα ζυμαρικά, λαχανικά, ντοματίνια, καπνιστό τυρί Μετσοβόνε

ΑΡΝΙ *
ριζότο μελιτζάνας, Μascarpone, άρωμα περγαμόντο 

ΧΟΙΡΙΝΟ ΦΙΛΕΤΟ* ΣΧΑΡΑΣ
κρέμα πολέντα, Απάκι σε κρούστα μυρωδικών, σάλτσα πετιμέζι.

Επιδόρπια
ΜΑΝΤΟΛΑΤΟ ΜΕ CREMEUX ΦΙΣΤΙΚΙ
κόκκινα φρούτα και παγωτό βανίλια 

ΜΠΑΡΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΜΕ ΚΟΥΜ - ΚΟΥΑΤ
Σοκολάτα Caramelia Valrhona, ξηροί καρποί και παγωτό μπίτερ σοκολάτα

EKMEK KAΝTAΙΦΙ
κρέμα βανίλιας, φιστίκι Αιγίνης και παγωτό καϊμάκι 

ΦΡΈΣΚΑ ΦΡΟΎΤΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Το ξενοδοχείο μας στα πλαίσια του ευρωπαϊκού κανονισμού 1169/2011/ΕΕ και προς εναρμόνιση με την εν λόγω νομοθεσία 
(άρθρο 44-για τα μη προσυσκευασμένα τρόφιμα) θα ήθελε να ενημερώσει τους πελάτες της για τα εξής:
Παρακάτω παρατίθεται η λίστα με τα επίσημα αναγνωρισμένα αλλεργιογόνα τρόφιμα. Σε περίπτωση που κάποιος είναι αλλεργι-
κός σε κάποιο από τα παρακάτω τρόφιμα παρακαλώ  ζητήστε την βοήθεια από το εξειδικευμένο προσωπικό του ξενοδοχείου μας 
για να σας κατατοπίσει όσον αφορά την παρουσία τους ή όχι στα προϊόντα της επιλογή σας και να σας βοηθήσει στην σωστή και 
ασφαλή επιλογή των προϊόντων μας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΩΝ:
1.  ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ που περιέχουν γλουτένη, δηλαδή: σιτάρι, σίκαλη, κριθάρι, βρώμη, όλυρα, σιτηρό kamut

ή υβριδικές ποικιλίες τους, και προϊόντα με βάση τα δημητριακά αυτά
2.  ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔH και προϊόντα με βάση τα καρκινοειδή

(πχ καβούρια, γαρίδες, αστακοί κλπ)
3.  ΑΥΓA και προϊόντα με βάση τα αυγά.
4.  ΨAΡΙΑ και προϊόντα με βάση τα ψάρια.
5.  ΑΡΑΧIΔΕΣ (φιστίκια αράπικα) και προϊόντα

με βάση τις αραχίδες.
6. ΣOΓΙΑ και προϊόντα με βάση τη σόγια
7.  ΓAΛΑ και προϊόντα με βάση το γάλα

(συμπεριλαμβανομένης της λακτόζης)
8.  ΚΑΡΠΟI ΜΕ ΚEΛΥΦΟΣ, δηλαδή αμύγδαλα, φουντούκια, καρύδια, καρύδια κάσιους, καρύδια πεκάν,

καρύδια Βραζιλίας, φιστίκια, καρύδια μακαντάμια και καρύδια Κουίνσλαντ και προϊόντα με βάση τα ανωτέρω
9. ΣEΛΙΝΟ και προϊόντα με βάση το σέλινο
10. ΣΙΝΑΠΙ και προϊόντα με βάση το σινάπι
11.  ΣΠOΡΟΙ ΣΗΣΑΜΙΟY και προϊόντα

με βάση τους σπόρους σησαμιού.
12.  ΔΙΟΞΕIΔΙΟ ΤΟΥ ΘΕIΟΥ και θειώδεις ενώσεις σε συγκεντρώσεις άνω των 10mg/kg ή 10 mg/litre εκπεφρασμένο ως SO2.

(Χρησιμοποιούνται ως αντιοξειδωτικό και συντηρητικό, π.χ. στο κρασί και στα επεξεργασμένα τρόφιμα)
13. ΛΟYΠΙΝΟ και προϊόντα με βάση το λούπινο.
14.  ΜΑΛAΚΙΑ και προϊόντα με βάση τα μαλάκια. (πχ αχιβάδες, καλαμάρια, χταπόδια, μύδια, χτένια κλπ).



Φ.Π.A. ΣYMΠEPIΛAMBANETAI ΣTIΣ TIMEΣ 
V.A.T. IS INCLUDED IN PRICES

MEHRWERTSTEUER IM PREIS INBEGRIFFEN
Н.Д.С. ВКЛЮЧЕН В СТОИМОСТЬ

«Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ 
ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ)»

«CONSUMER IS ΝΟΤ OBLIGED TO PAY 
IF THE NOTICE OF PAYMENT HAS ΝΟΤ BEEN RECEIVED (RECEIPT - INVOICE)».

«DER KONSUMENT IST NICHT ZUR ZAHLUNG VERPFLICHTET, 
WENN DER ZAHLUNGSBELEG (QUITTUNG-RECHNUNG) NICHT AUSGEHÄNDIGT WIRD».

 «КЛИЕНТ НЕ ОБЯЗАН ПЛАТИТЬ, 
ЕСЛИ НЕ ПОЛУЧИЛ ОФИЦИАЛЬНЫЙ КАССОВЫЙ ЧЕК (ЧЕК – КВИТАНЦИЯ)»

Το κατάστημα υποχρεούται στην έκδοση αναλυτικών αποδείξεων μηχανής,
θεωρημένων από τη Δ.Ο.Υ.

The restaurant / bar is legally required to issue official receipts,
certified by the relevant tax office.

Restaurants und Bars sind gesetzlich verpflichtet, 
vom zuständigen Finanzamt bescheinigte Quittungen auszustellen.

Ресторан/бар обязан выдать подробный кассовый чек, заверенный налоговой инспекцией

Το κατάστημα υποχρεούται να διαθέτει έντυπα δελτία σε ειδική θέση 
δίπλα στην έξοδο για την διατύπωση οποιασδήποτε διαμαρτυρίας.

The restaurant / bar is legally required to present complaint/comment forms 
in a special box next to the exit

Restaurants und Bars sind gesetzlich verpflichtet, 
Beschwerdeformulare neben dem Ausgang vorzuweisen.

В ресторане/баре в особом месте рядом с выходом 
должна находиться книга жалоб и предложений.

Τα εδέσματα με την ένδειξη * είναι κατεψυγμένα.
Dishes marked with * have been frozen.

 Mit * gekennzeichnete Gerichte sind tiefgefroren.
Блюда, отмеченные *, приготовлены из замороженных продуктов.

Το λάδι που χρησιμοποιείται στις σαλάτες είναι ελαιόλαδο.  
The oil used on salads is olive oil.

 Für alle Salate wird Olivenöl verwendet.
В салатах используется оливковое масло.

Για το τηγάνισμα των προϊόντων χρησιμοποιείται ηλιέλαιo.  
Sunflower seed oil is used for frying

Zum Braten wird Sonnenblumenöl verwendet.
Для жарки продуктов используется подсолнечное масло.

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Διευθυντής Ξενοδοχείου
Responsible for implementation of statutory regulations: Hotel Manager

Verantwortliche Person für die Umsetzung der gesetzlichen Regelungen: Hoteldirektor
Ответственный за обеспечение: Директор Гостиницы

Τα είδη που εμφανίζουν την ένδειξη “PP” περιλαμβάνονται στις παροχές του πακέτου Premium Plus.
Items marked “PP” are included in the Premium Plus offer.

Die mit ‘“PP” gekennzeichneten Gerichte sind im Premium Plus Angebot enthalten.
Bсе пункты меню, отмеченные знаком “PP”, включены в стоимость согласно программе Premium Plus.


