
 

FASTING MENU 

SOUPS, STARTERS & SALADS  
▪ Vegetable Soup with Herbed Croutons  
▪ Leek and potato soup 
▪ Italian Bruschetta with tomato, garlic, oregano, basil, pesto and olive oil     

€5.50 
€5.90                        
€4.50 

▪ Mini Spring Rolls €4.50 
▪ Greek Salad with freshly sliced tomatoes, cucumber, peppers, onion, capers, black olives 

and oregano 
€7.90 

▪ Quinoa Salad with quinoa, marinated figs in orange honey sauce, green apple slices, 
toasted pumpkin seeds, with Italian dressing                              

 

€11,90 
 
 

▪ Superfood salad with fresh spinach leaves, grilled sweet potato, beetroot, cucumber and 
carrot strings, orange segments, green leaves, green apples, almond flakes, toasted 
pumpkin seeds and Italian dressing 

€9.90 

▪ Prawn salad with handpicked lettuce and iceberg, cherry tomatoes, herbed croutons and 
Italian dressing 

 

€12.50 

▪ Lavender and seaweed crusted salmon steak salad Garnished with roasted pumpkin seeds, 
cucumber and carrot strings 

€16.50 
 

SANDWICHES & BURGERS  
▪ Grilled vegetable wrap with grilled eggplant, zucchini, bell peppers and sweet potato, 

rocket leaves on a homemade humus pure drizzled with herbed infused olive oil. Served 
with side salad 
 

 €9,50 

▪ Vegetable Fajitas. Mushrooms, courgettes and carrots sauté with onions, peppers and 
Mexican salsa, wrapped in a tortilla. 

▪ Falafel burger 200gr fragrant vegetarian falafel burger served with humus sauce, 
caramelized onions, freshly cut tomato and greens. Served with side salad humus dip and 
vegetable sticks 

€9.50 
  
 

€9,90  

PASTA  
▪ Penne Napolitaine in a rich tomato sauce with basil €8.50 
▪ Penne with grilled vegetables, oregano and garlic flavoured tomato sauce €11.90 
▪ Linguini a la Greque with prawns flamed in ouzo in a lobster bisque sauce €13.90 
• Sea food and salmon orzo with saffron  €16.90 

FISH & SEAFOOD  
▪ Fried Calamari with French fries and Salad €8.50 
▪ Crispy baked cod fillet with French fries and Salad  €12.90 
▪ Grilled salmon steak with vegetables basmati rice with baby spinach €16.90 
▪ Grilled tiger prawns marinated with thyme served with vegetables basmati rice with baby 

spinach 
€16.90 

 
HOMEMADE DESSERTS & ICE CREAM 

 

▪ Carrot cake  €4.50 
▪ Fruit Salad €4.50 
▪ Apple Pie 
▪ Lemon Sorbet 
▪ Fruit platter  

€5.00 
€2.95 
€8.50 

 
 



 

ΝΗΣΤΙΣΙΜΑ ΦΑΓΗΤΑ 

 

ΣΟΥΠΕΣ, ΟΡΕΚΤΙΚΑ & ΣΑΛΑΤΕΣ  
▪ Σούπα λαχανικών με αρωματισμένα κρουτόνια 
▪ Σούπα με πράσα και πατάτες  
▪ Ιταλική Μπρουσκέττα με ψιλοκομμένη ντομάτα σε ελαιόλαδο, σκόρδο, ρίγανη και βασιλικό 

€5.50 
€5.90 
€4.50 

▪ Μικρά σπρίνγκ ρολς  €4.50 
▪ Ελληνική Σαλάτα με φρεσκοκομμένες φέτες ντομάτας, αγγούρι, πιπεριές, κρεμμύδι, 

κάπαρη, μαύρες ελιές και ρίγανη 
▪ Αναμιχτη σαλατα με κινόα, με μαριναρισμένα σύκα σε χυμό πορτοκαλιού και μέλι, πράσινο 

μήλο σε φέτες, καβουρδισμένοι σπόροι κολοκύθας, rosso πέστο, με ιταλική σαλτσα. 

€7.90 
 

€11.90 

▪ Σαλάτα με σπανάκι, γλυκοπατάτα σχάρας, παντζάρια, λωρίδες καρότου και αγγουριού, 
▪ πορτοκάλι, πράσινα λαχανικά, πράσινα μήλα, νιφάδες αμυγδάλων, καβουρδισμένοι σπόροι 
▪ κολοκύθας και Ιταλική σάλτσα. 

€9.90 

▪ Σαλάτα με γαρίδες και διαλεγμένα φύλλα από ποικιλία μαρουλιών γαρνιρισμένα με 
ντοματίνια, αρωματισμένα κρουτόνια και ιταλικό ντρέσσινγκ 

€12.50 
 

▪ Φιλέτο σολομού με κρούστα από λεβάντα και φύκια στο φούρνο πάνω σε σαλάτα από 
πράσινα λαχανικά με ασιατική σάλτσα και κρεμώδες τυρί. Γαρνίρεται με ψημένους σπόρους 
κολοκύθας και λωρίδες καρότου και αγγουριού 

 
€16.50 

 
 
ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ, ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ΚΑΙ ΜΠΙΦΤΕΚΙΑ 

 

▪ Τορτίγια στη σχάρα αρωματισμένη με ελαιόλαδο και βότανα με μελιτζάνα, κολοκυθάκι, 
πιπεριές, γλυκοπατάτα και ρόκα σερβιρισμένο με σπιτικούς χούμους. Σερβίρεται με 
συνοδευτική σαλάτα 

€9.50 

▪ Μανιτάρια, κολοκύθι και καρότο σοταρισμένα με κρεμμύδια, πιπεριές, Μεξικάνικη                            
σάλτσα τυλιγμένα σε τορτίγια. 

€9.50 

▪ χορτοφαγικό μπιφτέκι φαλάφελ με καραμελωμένα κρεμμύδια, ντομάτα και χούμους. 
Σερβίρεται με συνοδευτική σαλάτα, χούμους και λαχανικά 

 €9.90 
 
 

ΖΥΜΑΡΙΚΑ  
▪ Πέννες Ναπολιτάν με σάλτσα ντομάτας και βασιλικό €8.50 
▪ Πέννες με λαχανικά σχάρας και σάλτσα ντομάτας, αρωματισμένη με σκόρδο και ρίγανη €11.90 
▪ Λινγκουίνι με γαρίδες αναμμένες με ούζο σε σάλτσα από αστακό  €13.90 
▪ κριθαρότο με σολομό, μύδια, γαρίδες σε σάλτσα από σαφράν και ουζο €16.90 

 
ΨΑΡΙΑ & θΑΛΑΣΣΙΝΑ 

 

▪ Τηγανιτό καλαμάρι με πατάτες τηγανιτές και σαλάτα €8.50 
▪ Τραγανιστό φιλέτο μπακαλιάρου στο φούρνο με τηγανιτές πατάτες και σαλάτα  €12.90 
▪ Φιλέτο σολομού στη σχάρα με λαχανικά και  και ρύζι μπασμάτι με φρέσκο σπανάκι €16.90 
▪ Γαρίδες στη σχάρα μαριναρισμένες με θυμάρι. Σερβίρονται με λαχανικά  και ρύζι μπασμάτι 

με φρέσκο σπανάκι 
€16.90 

 
ΝΗΣΤΙΣΙΜΑ ΓΛΥΚΑ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΑ 

 

▪ Κέικ καρότου  €4.50 
▪ Φρουτοσαλάτα  €4.50 
▪ Μηλόπιτα                                                                                                          
▪ Σορπέτ Λεμονιού 
▪ Πιατέλα με εποχιακά φρούτα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

€5.00 
€2.95 
€8.50 

 


