
OPEN KITCHEN BAR

All day Menu





ΣΑΛΑΤΕΣ & ΖΥΜΑΡΙΚΑ | SALADES ET PASTA
SALATE & PASTA

Σαλάτα χωριάτικη | Salade grecque | Bauernsalat

Με πολύχρωμα ντοματίνια, αγγούρι, ελιά φιλέτο, πιπεριές, κρεμμύδι,  
μούς φέτα και  παρθένο ελαιόλαδο  

Avec tomates cerises multicolores, concombre, olives émincées, poivrons, oignon, 
mousse de féta et huile d’olive vierge

Mit Farbige Kirschtomaten, Gurke, Olivenfilets, Paprika, Zwiebel, Feta-Mousse, 
Olivenöl extra vergine

6.00€

Σαλάτα του Καίσαρα | Salade César | Ceasar’s Salad 

Με φιλέτο κοτόπουλο, ντοματίνια, παρμεζάνα και κρουτόν     
Avec filet de poulet, tomates cerises, parmesan et croûtons

Mit Hähnchenfilet, Kirschtomaten, Parmesan und Croutons

8.50€

Πέννες | Penne 

Με καπνιστό σολωμό, ντοματίνια, κρεμμύδι φρέσκο και κρέμα τυριού   
Avec saumon fumé, tomates cerises, oignon frais et crème de fromage 

Mit Räucherlachs, Kirschtomaten, Frühlingszwiebel und Käsecreme 

11.50€

Ταλιατέλες | Tagliatelle 

Με μανιτάρια, παρμεζάνα και λάδι τρούφας 
Avec champignons, parmesan et huile à la truffe

Mit Pilzen, Parmesan und Trüffel öl

11.00€

Ριζότο λαχανικών | Risotto de légumes | Gemüse-Risotto 

Μελιτζάνα πουρέ, πιπεριά, σπαράγγια και μανιτάρι
Purée d’aubergine, poivron, asperges et champignons

Auberginenpüree, Paprika, Spargel und Pilze

10.00€



SNACKS & SANDWICHES | SNACKS & SANDWICHE

Club sandwich

Με ζαμπόν, μπέικον, gouda, μαρούλι, αυγό, ντομάτα, μαγιονέζα και πατάτες τηγανιτές 
Avec jambon, bacon, gouda, romaine, œuf, tomate, 

mayonnaise et pommes de terre frites 
Mit Schinken, Bacon, Gouda, Romana-Salat, Ei, Tomate, Mayonnaise und Pommes Frites

8.00€

Cold sandwich | Kalter Sandwich

Τσιαπάτα καλαμπόκι με προσούτο, μαρούλι, ντομάτα, τσένταρ και μουστάρδα Dijon
Ciabatta à la farine de maïs avec prosciutto, romaine, tomate, 

cheddar et moutarde de Dijon
Mais-Ciabatta mit Prosciutto, Romana-Salat, Tomate, Cheddar und Dijon-Senf

5.50€

Cold sandwich | Kalter Sandwich

Τσιαπάτα ολικής με ψητά λαχανικά, ελιά φιλέτο, ντομάτα, φέτα και λάδι βασιλικού 
Ciabatta complète avec légumes au grill, olives émincées, tomate, féta et huile au basilic 
Vollkorn-Ciabatta mit gegrilltem Gemüse, Olivenfilets, Tomate, Feta und Basilikum-Öl 

6.00€

Burger

Με μπιφτέκι μοσχαρίσιο, μπέικον, τσένταρ, iceberg, ντομάτα, κρεμμύδι, 
BBQ σάλτσα και πατάτες τηγανιτές  

Avec steak haché de bœuf, bacon, cheddar, iceberg, tomate, oignon, 
sauce BBQ et pommes de terre frites 

Mit Beefsteak vom Rind, Bacon, Cheddar, Eisbergsalat, Tomate, Zwiebel, 
BBQ-Sauce und Pommes Frites 

8.00€

Burger

Με φιλέτο κοτόπουλο, gouda, ντομάτα, μαρούλι, αγγούρι τουρσί, 
μαγιονέζα και πατάτες τηγανιτές

Avec filet de poulet, gouda, tomate, romaine, cornichons, 
mayonnaise et pommes de terre frites 

Mit Hähnchenfilet, Gouda, Tomate, Romana-Salat, saure Gurke, 
Mayonnaise und Pommes Frites

7.50€



ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΑ | PLATS PRINCIPAUX | HAUPTSPEISEN

Μοσχάρι παγιάρ | Paillard de veau | Kalbsfleisch „Paillard“  

Γεμιστό με λιαστή ντομάτα, ελιά φιλέτο, κεφαλοτύρι και σάλτσα ραγού
Farci à la tomate séchée, aux olives émincées, au fromage kefalotyri, arrosé de sauce ragoût  

Gefüllt mit sonnengetrockneter Tomate, Olivenfilets, Hartkäse und Ragout-Sauce  

13.00€

Σοφρίτο μοσχάρι | Veau sofrito | Kalbs-Sofrito  

Φιλέτο μοσχαρίσιο και αφρό γλυκοπατάτας
Filet de veau et mousse de patate douce

Kalbsfilet und Schaum von der Süßkartoffel

16.00€

Αρνί | Agneau | Lamm   

Καρέ αρνιού με κρούστα μυρωδικών, πουρέ καπνιστής μελιτζάνας και σάλτσα ψητού
Carré d’agneau en croûte d’herbes aromatiques, 

purée d’aubergine fumée arrosée de sauce au jus de cuisson
Lammkarree in der Gewürzkruste, 

Püree von der geräucherten Aubergine und Bratensauce

17.00€

Φιλέτο λαβράκι | Filet de bar | Seebarschfilet

Άγρια χόρτα και σάλτσα αυγολέμονο
Herbes sauvages et sauce œuf-citron
Wildkräuter und Eier-Zitronen-Sauce

15.00€

Σουβλάκι ξιφία | Brochette d’espadon | Souvlaki vom Schwertfisch

Μαγιονέζα πικάντικη, λαχανικά ψητά και ρύζι 
Mayonnaise épicée, légumes au grill et riz

Pikante Mayonnaise, gegrilltes Gemüse und Reis

10.00€



EΠΙΔΟΡΠΙΑ | DESSERTS

Μιλφειγ με κρέμα λεμόνι | Millefeuille à la crème de citron

Mille-Feuille mit Zitronencreme

Παστέλι φιστικιού και σάλτσα φρούτων
Pasteli de pistaches et sauce aux fruits

Pistazien-Pasteli und Früchtesauce

7.50€

Μους σοκολάτας | Mousse au chocolat  

Αλμυρό μπισκότο, κράμπλ αμυγδάλου και ελαιόλαδο
Biscuit salé, crumble d’amandes et huile d’olive
Salziges Gebäck, Mandelcrumble und Olivenöl

6.00€

Cheesecake  

Κρέμα από ανθότυρο, χώμα από κριθαροκούλουρο και γλυκό κουταλιού ντοματίνι
Crème de fromage anthotyro, poudre de pain d’orge biscotté 

et tomate cerise confite au sirop
Frischkäsecreme, Erde aus Gerstenzwieback und Kirschtomate in Sirup

7.00€



*Please inform your waiter if you have any dietary requirements or allergies
*All prices include services, all taxes & VAT

*Consumer is not obliged to pay if the notice of payment has not been received (Receipt - Invoice)
*Person in charge in case of market inspection: Papadopoulos Sakis



www.mayorhotels.com
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