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BEACH MENU

BREAKFAST - HEALTHY CORNER

Fresh Fruit Salad
Φρουτοσαλάτα από φρέσκα φρούτα εποχής
Seasonal fruit salad

Tropical Oat Porridge 
Πουτίγκα από νιφάδες βρώμης σε γάλα καρύδας, μάνγκο, ανανά, φλέικς καρύδας
Coconut milk, mango, pineapple, coconut flakes

Yoghurt and Granola Pot
Στραγγιστό γιαούρτι, χειροποίητη γκρανόλα, μιξ ενέργειας, σιρόπι σφένδαμου
Greek yoghurt, homemade granola, energy mix, maple syrup
Περιέχει “Γάλα, Ξηροί καρποί”
Contains “Milk, Nuts”

Egg White Omelette
Ομελέτα με ασπράδια αυγών με αβοκάντο και kale 
Avocado and kale
Περιέχει “Αυγό, Γλουτένη”
Contains “Εgg, Gluten”

Smashed Avocado on Toast
Φρυγανισμένο ψωμί, αβοκάντο, κόλιανδρο, τοματίνια και ένα αυγό ποσέ
Toasted bread, avocado, coriander, cherry tomatoes, poached egg
Περιέχει “Αυγό, Γλουτένη”
Contains “Εgg, Gluten”

BREAKFAST - “DIRTY” CORNER

Prosciutto and Rocket Omelette
Ομελέτα με τρία αυγά, προσούτο και ρόκα
3 egg omellete, prosciutto and rocket
Περιέχει “Αυγό, Γλουτένη”
Contains “Εgg, Gluten”

Eggs “Kagiana”
Αυγά Καγιανά, φρέσκια τομάτα και φέτα 
Scrambled eggs with tomato and feta cheese
Περιέχει “Αυγό, Γλουτένη, Γάλα”
Contains “Εgg, Gluten, Milk”

Fried Eggs and Bacon egg, gluten, sulphites 1,3
Τηγανητά αυγά σε ελαιόλαδο, μπέικον, φρυγανισμένο ψωμί
Fried eggs, bacon, toasted bread
Περιέχει “Αυγό, Γλουτένη, Θειώδη”
Contains “Egg, Gluten, Sulphites”

Scrambled eggs
Χτυπητά αυγά, με καπνιστό σολομό και σχοινόπρασο
Smoked salmon and chives
Περιέχει “Αυγό, Ψάρι, Γλουτένη, Γάλα”
Contains “Εgg, Fish, Gluten, Milk”

Pancakes
Αφράτες τηγανίτες με κρέμα γιαούρτι, μπανάνα και μέλι
Yoghurt cream and banana, honey
Περιέχει “Αυγό, Γλουτένη, Γάλα”
Contains “Εgg, Gluten, Milk”

40_LISTOFALLERGENS_2021.indd   2 24/5/21   18:27



SNACKS

Croissant 
Κρουασάν βουτύρου
Περιέχει “Γλουτένη, Γάλα”
Contains “Gluten, Milk”

Traditional cheese pie
Τυρόπιτα σε παραδοσιακό φύλλο
Περιέχει “Αυγό, Γλουτένη, Γάλα”
Contains “Εgg, Gluten, Milk”

Traditional spinach and feta cheese pie
Σπανακοτυρόπιτα σε παραδοσιακό φύλλο
Περιέχει “Αυγό, Γλουτένη, Γάλα”
Contains “Εgg, Gluten, Milk”

Wholemeal “Kourou” pastry cheese pie
Τυρόπιτα κουρού ολικής
Περιέχει “Αυγό, Γλουτένη, Γάλα”
Contains “Εgg, Gluten, Milk”

Grilled Cheese Sandwich
Τοστ με διπλό τυρί
Περιέχει “Γλουτένη, Γάλα”
Contains “Gluten, Milk”

Grilled Cheese and Turkey Sandwich
Τοστ με γαλοπούλα και διπλό τυρί
Περιέχει “Γλουτένη, Γάλα”
Contains “Gluten, Milk”

Plain Wrap
Τορτίγια με γαλοπούλα και τυρί
Turkey and cheese
Περιέχει “Γλουτένη, Γάλα”
Contains “Gluten, Milk” 

Turkey Wrap
Τορτίγια ολικής, γαλοπούλα, τυρί κρέμα, τομάτα, ρόκα
Tortilla, turkey, cream cheese, tomato, rocket
Περιέχει “Γλουτένη, Γάλα”
Contains “Gluten, Milk”

Ham and Cheese Wrap 
Τορτίγια με καπνιστό ζαμπόν, έμενταλ, τομάτα, σάλτσα BBQ , σαλάτα
Tortilla, smoked ham, emmental, tomato, BBQ sauce, lettuce
Περιέχει “Γλουτένη, Γάλα, Θειώδη, Αυγό, Μουστάρδα” 
Contains “Gluten, Milk, Sulphites, Egg, Mustard”

Veggie Sandwich
Τορτίγια ολικής, ψητά λαχανικά, κατσικίσιο τυρί, ρόκα, βαλσάμικο 
Multi-seed baguette, grilled vegetables, goat cheese, rocket, balsamic
Περιέχει “Γλουτένη, Γάλα, Θειώδη”
Contains “Gluten, Milk, Sulphites”

Smoked Salmon Sandwich 
Καπνιστό σολομό, σάλτσα αγριοράπανου, γλυκόξινο κρεμμύδι, αγγούρι, σαλάτα 
Smoked salmon, horseradish sauce, sweet and sour onion, cucumber, lettuce
Περιέχει «αυγό, ψάρι, γλουτένη, θειώδες»
Contains ”egg, fish, gluten, sulphite”
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40 Club Sandwich
Ψητό κοτόπουλο, μπέικον, αβοκάντο, τυρί, τομάτα, μαρούλι, μαγιονέζα με μουστάρδα
Grilled chicken, bacon, avocado, cheese, tomato, lettuce, mustard mayonnaise
Περιέχει «μουστάρδα, αυγό, θειώδη»
Contains “mustard, egg, sulphites”

Nachos and Guacamole
Τραγανές τορτίγιες καλαμποκιού με λιωμένο τσένταρ, γουακαμόλε, σάλτσα, τομάτας, γιαούρτι 
Melted cheddar sauce, guacamole, tomato salsa, yoghurt
Περιέχει «γάλα, γλουτένη»
Contains “milk, gluten”

Focaccia & Guacamole
Φρεσκοψημένη φοκάτσια, γουακαμόλε
Περιέχει «γάλα, γλουτένη»
Contains “milk, gluten”

SALADS

Superfood Salad
Τρίχρωμη κινόα, μαύρο ρύζι, φακές beluga, τοματίνια, σπανάκι, ρόκα, αβοκάντο, αμύγδαλα, παρμεζάνα, 
κολοκυθόσπορο, γκρέιπφρουτ, βινεγκρέτ φρέσκου κουρκουμά, 
Quinoa gourmand, black rice, beluga lentils, cherry tomatoes, spinach, avocado, almonds, parmesan, pumpkin 
seeds, grapefruit, turmeric vinaigrette
Περιέχει «ξηροί καρποί, γάλα, θειώδες» * ψάρια *μαλακόστρακα
Contains “nuts, milk, sulphite” *fish *crustaceans
 
 
Προσθέστε / add
 + κοτόπουλο / chicken 
 + καπνιστό σολομό / smoked salmon
 + γαρίδες / shrimps

Cherry tomatoes Panzanella
Πολύχρωμα τοματίνια, κρουτόν, ελιές, μοτσαρέλα, ψητά νεκταρίνια,baby ρόκα, βινεγκρέτ μουστάρδα με 
σιναπόσπορο 
Heirloom cherry tomatoes, croutons, olives, mozzarella, grilled nectarines, baby rocket, coarse mustard dressing
Περιέχει «μουστάρδα, γάλα, θειώδη»
Contains “mustard, milk, sulphites”

Watermelon and Feta Cheese
Καρπούζι σε κενό αέρος, τοματίνια, βαλεριάνα, φέτα, δυόσμο και παλαιωμένο βαλσάμικο
Compressed watermelon, cherry tomatoes, valerian, feta cheese, mint, aged balsamic
Περιέχει «γάλα, θειώδες»
Contains “milk, sulphite”

Classic Caesar Salad
Baby μαρουλάκια, ρόκα, κοτόπουλο, μπέικον, παρμεζάνα και σάλτσα Καίσαρα
Baby gem, rocket, chicken, bacon, parmesan, Caesar dressing
Περιέχει «αυγό, γάλα, ψάρι, μουστάρδα»
Contains “egg, milk, fish, mustard”

Mix Leaves and Asparagus Salad
Ανάμικτα λαχανικά, σπαράγγια, μαριναρισμένο κολοκύθι, κατσικίσιο τυρί και βινεγκρέτ εστραγκόν
Mixed vegetables, asparagus, marinated zucchini, goat cheese, tarragon vinaigrette
Περιέχει «γάλα, θειώδες»
Contains “milk, sulphite”

Burrata
Σούπα αγγούρι, καπνιστά τοματίνια, πέστο βασιλικού
Cucumber consommé, smoked cherry tomatoes, basil pesto
Περιέχει «γάλα, ξηροί καρποί»
Contains “milk, nuts”
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Greek Salad
Πολύχρωμα τοματίνια, βαλεριάνα, αγγούρι, πράσινη πιπεριά, ελιές, φέτα, καπαρόφυλλα, κρουτόν Heirloom 
cherry tomatoes, valerian, cucumber, green pepper, olives, feta cheese, caper leaves, croutons
Περιέχει «γάλα»
Contains “milk”

PIZZA

Margherita
Σάλτσα τομάτα, μοτσαρέλα
Tomato sauce, mozzarella
Περιέχει «γάλα, γλουτένη»
Contains “milk, gluten”
 
Diavola
Σάλτσα τομάτα, μοτσαρέλα, σαλάμι spianata
Tomato sauce, mozzarella, spianata piccante
Περιέχει «γάλα, γλουτένη»
Contains “milk, gluten”
 
40
Μοτσαρέλα, μοσχαρίσιο φιλέτο, κολοκύθι, δεντρολίβανο, λάδι τρούφας
Mozzarella, beef filet, zucchini, rosemary, truffle oil
Περιέχει «γάλα, γλουτένη»
Contains “milk, gluten”

Greca
Σάλτσα τομάτα, μοτσαρέλα, φέτα, πιπεριές, ελιές, ρίγανη
Tomato sauce, mozzarella, feta cheese, peppers, olives, oregano
Περιέχει «γάλα, γλουτένη»
Contains “milk, gluten”

Prosciutto
Σάλτσα τομάτα, μοτσαρέλα, προσούτο
Tomato sauce, mozzarella, prosciutto
Περιέχει «γάλα, γλουτένη»
Contains “milk, gluten”
 
Bacon & Funghi
Σάλτσα τομάτα, μοτσαρέλα, μανιτάρια, μπέικον, πεπερόνι, πιπεριά, κρεμμύδι
Tomato sauce, mozzarella, mushrooms, bacon, pepperoni, pepper, onion
Περιέχει «γάλα, γλουτένη»
Contains “milk, gluten”

BURGERS

Classic Cheeseburger
Τομάτα, τσένταρ, μαρούλι, μπέικον, πίκλα, μαγιονέζα, μουστάρδα, πατάτες τηγανητές
Tomato, cheddar, lettuce, bacon, gherkin, mustard mayo, French fries
Περιέχει «γάλα, θειώδη, μουστάρδα, αυγό, γλουτένη» 
Contains “milk, sulfites, mustard, egg, gluten”

Pulled Beef
Βοδινό, coleslaw, τσένταρ, πατάτες τηγανητές
Coleslaw, cheddar cheese, French fries
Περιέχει «γάλα, θειώδη, μουστάρδα, αυγό, γλουτένη» 
Contains “milk, sulfites, mustard, egg, gluten”

Soft Shell Crab
Καβούρι, σαλάτα, μαγιονέζα αγριοράπανο, πατάτες τηγανητές
Lettuce, horseradish mayo, French fries
Περιέχει «μαλακόστρακα, αυγό, μουστάρδα, γλουτένη» 
Contains “crustaceans, egg, mustard, gluten” 
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Chicken
Μπιφτέκι κοτόπουλο, σπαράγγια, τομάτα, σαλάτα, γουακαμόλε, τηγανητές πατάτες 
Chicken patty, asparagus, lettuce, guacamole, French fries
Περιέχει «γάλα, γλουτένη»
Contains “milk, gluten”

KID’S MENU 

Classic burger  
Κιμάς μοσχάρι, τομάτα, μαρούλι, πατάτες τηγανητές
Beef fillet, tomato, lettuce, French fries
Περιέχει «γλουτένη»
Contains “gluten”

Chicken Nuggets
Κοτομπουκιές με πατάτες τηγανητές 
French fries
Περιέχει «γλουτένη»
Contains “gluten”

Beef Meat Balls
Κεφτεδάκια μοσχαρίσια με πατάτες τηγανητές
French fries
Περιέχει «γλουτένη»
Contains “gluten”

Penne Napolitain
Penne, tomato sauce and parmesan
Πέννες με σάλτσα τομάτας και παρμεζάνα
Περιέχει «γάλα, γλουτένη»
Contains “milk, gluten”

Plain Penne Pasta
Πέννες βουτύρου
Περιέχει «γάλα, γλουτένη»
Contains “milk, gluten”
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LUNCH RESTAURANT MENU

APPETIZERS & SALADS

Bread and Dip
Φρεσκοψημένα ψωμάκια, ντιπάκι ημέρας
Freshly baked bread rolls, dip
Περιέχει «γλουτένη»
Contains “gluten”

Focaccia & Guacamole
Φρεσκοψημένη φοκάτσια και γουακαμόλε
Περιέχει «γλουτένη»
Contains “gluten”

Fish & Chips
Φιλέτο μπακαλιάρου σε κουρκούτι, τσιπς πατάτας, ταραμά
Battered cod fillet, potato chips, tarama
Περιέχει «γλουτένη, αυγό, ψάρι»
Contains “gluten, egg, fish”

Catch of the Day Ceviche
Σεβίτσε από φρέσκο ψάρι, κόλιανδρο, αγγούρι, τσίλι, τραγανή τορτίγια
Coriander, cucumber, crispy tortilla
Περιέχει «γλουτένη, αυγό, ψάρι»
Contains “gluten, egg, fish”

Salmon Tartare
Αγριοράπανο, πιπερόριζα, φοινόκιο, αβοκάντο, σχοινόπρασο
Horseradish, ginger, fennel, avocado, chives
Περιέχει «αυγό, ψάρι, μουστάρδα»
Contains “fish, egg, mustard”

Octopus
Χταπόδι, παντζάρια, φοινόκιο, νούμπουλο, δεντρολίβανο
Beetroots, fennel, noumboulo, rosemary
Περιέχει «μαλάκια, θειώδη» 
Contains “molluscs, sulfites”

Steamed Mussels
Αχνιστά μύδια, λευκό κρασί, μουστάρδα, φρέσκια ρίγανη
White wine, mustard, fresh oregano
Περιέχει «μαλάκια, θειώδη, μουστάρδα, γάλα» 
Contains “molluscs, sulfites, mustard, milk”

Burrata
Σούπα αγγούρι, καπνιστά τοματίνια, πέστο βασιλικού
Cucumber consommé, smoked cherry tomatoes, basil pesto
Περιέχει «γάλα, ξηροί καρποί»
Contains “milk, nuts”

Superfood Salad
Τρίχρωμη κινόα, μαύρο ρύζι, φακές beluga, τοματίνια, σπανάκι, ρόκα, αβοκάντο, αμύγδαλα, παρμεζάνα, 
κολοκυθόσπορο, γκρέιπφρουτ, βινεγκρέτ φρέσκου κουρκουμά, 
Quinoa gourmand, black rice, beluga lentils, cherry tomatoes, spinach, avocado, almonds, parmesan, pumpkin 
seeds, grapefruit, turmeric vinaigrette
Περιέχει «ξηροί καρποί, γάλα, θειώδες» * ψάρια *μαλακόστρακα
Contains “nuts, milk, sulphite” *fish *crustaceans
  Προσθέστε / add
 + κοτόπουλο / chicken 
 + καπνιστό σολομό / smoked salmon
 + γαρίδες / shrimps
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Cherry tomatoes Panzanella
Πολύχρωμα τοματίνια, κρουτόν, ελιές, μοτσαρέλα, ψητά νεκταρίνια,baby ρόκα, βινεγκρέτ με μουστάρδα με 
σιναπόσπορο 
Heirloom cherry tomatoes, croutons, olives, mozzarella, grilled nectarines, baby rocket, coarse mustard dressing
Περιέχει «μουστάρδα, γάλα, θειώδη»
Contains “mustard, milk, sulphites”

Watermelon and Feta Cheese
Καρπούζι σε κενό αέρος, τοματίνια, βαλεριάνα, φέτα, δυόσμο και παλαιωμένο βαλσάμικο
Compressed watermelon, cherry tomatoes, valerian, feta cheese, mint, aged balsamic
Περιέχει «γάλα, θειώδες»
Contains “milk, sulphite”

Classic Caesar Salad
Baby μαρουλάκια, ρόκα, κοτόπουλο, μπέικον, παρμεζάνα και σάλτσα Καίσαρα
Baby gem, rocket, chicken, bacon, parmesan, Caesar dressing
Περιέχει «αυγό, γάλα, ψάρι, μουστάρδα»
Contains “egg, milk, fish, mustard”

Mix Leaves and Asparagus Salad
Ανάμικτα λαχανικά, σπαράγγια, μαριναρισμένο κολοκύθι, κατσικίσιο τυρί και βινεγκρέτ εστραγκόν
Mixed vegetables, asparagus, marinated zucchini, goat cheese, tarragon vinaigrette
Περιέχει «γάλα, θειώδες»
Contains “milk, sulphite”

Burrata
Σούπα αγγούρι, καπνιστά τοματίνια, πέστο βασιλικού
Cucumber consommé, smoked cherry tomatoes, basil pesto
Περιέχει «γάλα, ξηροί καρποί»
Contains “milk, nuts”
Greek Salad
Πολύχρωμα τοματίνια, βαλεριάνα, αγγούρι, πράσινη πιπεριά, ελιές, φέτα, καπαρόφυλλα, κρουτόν Heirloom 
cherry tomatoes, valerian, cucumber, green pepper, olives, feta cheese, caper leaves, croutons
Περιέχει «γάλα»
Contains “milk”

PIZZA

Margherita
Σάλτσα τομάτα, μοτσαρέλα
Tomato sauce, mozzarella
Περιέχει «γάλα, γλουτένη»
Contains “milk, gluten”
 
Diavola
Σάλτσα τομάτα, μοτσαρέλα, σαλάμι spianata
Tomato sauce, mozzarella, spianata piccante
Περιέχει «γάλα, γλουτένη»
Contains “milk, gluten”
 
40
Μοτσαρέλα, μοσχαρίσιο φιλέτο, κολοκύθι, δεντρολίβανο, λάδι τρούφας
Mozzarella, beef filet, zucchini, rosemary, truffle oil
Περιέχει «γάλα, γλουτένη»
Contains “milk, gluten”

Greca
Σάλτσα τομάτα, μοτσαρέλα, φέτα, πιπεριές, ελιές, ρίγανη
Tomato sauce, mozzarella, feta cheese, peppers, olives, oregano
Περιέχει «γάλα, γλουτένη»
Contains “milk, gluten”
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Prosciutto
Σάλτσα τομάτα, μοτσαρέλα, προσούτο
Tomato sauce, mozzarella, prosciutto
Περιέχει «γάλα, γλουτένη»
Contains “milk, gluten”
 
Bacon & Funghi
Σάλτσα τομάτα, μοτσαρέλα, μανιτάρια, μπέικον, πεπερόνι, πιπεριά, κρεμμύδι
Tomato sauce, mozzarella, mushrooms, bacon, pepperoni, pepper, onion
Περιέχει «γάλα, γλουτένη»
Contains “milk, gluten”

BURGERS

Classic Cheeseburger
Τομάτα, τσένταρ, μαρούλι, μπέικον, πίκλα, μαγιονέζα, μουστάρδα, πατάτες τηγανητές
Tomato, cheddar, lettuce, bacon, gherkin, mustard mayo, French fries
Περιέχει «γάλα, θειώδη, μουστάρδα, αυγό, γλουτένη» 
Contains “milk, sulfites, mustard, egg, gluten”

Pulled Beef
Βοδινό, coleslaw, τσένταρ, πατάτες τηγανητές
Coleslaw, cheddar cheese, French fries
Περιέχει «γάλα, θειώδη, μουστάρδα, αυγό, γλουτένη» 
Contains “milk, sulfites, mustard, egg, gluten”

Soft Shell Crab
Καβούρι, σαλάτα, μαγιονέζα αγριοράπανο, πατάτες τηγανητές
Lettuce, horseradish mayo, French fries
Περιέχει «μαλακόστρακα, αυγό, μουστάρδα, γλουτένη» 
Contains “crustaceans, egg, mustard, gluten” 

French Fries
Πατάτες τηγανητές
 Προσθέστε/add
 + λιωμένο τυρί / melted cheese
 + μπέικον / bacon

PASTA AND RISOTTO

Vine Leaf and Calamari
Ριζότο με καλαμάρι, κληματόφυλλα, αυγοτάραχο και μυρωδικά 
Bottarga and fresh herbs
Περιέχει «μαλάκια, γάλα» 
Contains “molluscs, milk”

Spaghetti Alle Vongole
Όστρακα, τσίλι, μαϊντανό, σκόρδο
Chilli, parsley, garlic
Περιέχει «γάλα, γλουτένη, μαλάκια, θειώδη» 
Contains “milk, gluten, molluscs, sulfites”

Shrimp “Giouvetsi”
Γιουβέτσι γαρίδας, τσορίθο, σχοινόπρασο, παρμεζάνα
Chorizo, chives and parmesan
Περιέχει «μαλακόστρακα, γάλα, γλουτένη, θειώδη» 
Contains “crustaceans, milk, gluten, sulfites”

Chicken and Thyme Paccheri
Paccheri με κοτόπουλο, θυμάρι και Αρσενικό Νάξου
With Arseniko cheese from Naxos island
Περιέχει «γάλα, γλουτένη»
Contains “milk, gluten”
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MAIN COURSES 
 
Sea Bream
Φιλέτο τσιπούρας, βλήτα, baby λαχανικά
“Vlita” greens, baby vegetables
Περιέχει «ψάρι, σέλινο»
Contains “fish, celery”

Salmon Steak
Ψητό φιλέτο σολομού, παντζάρια, σπαράγγια
Beetroots, asparagus
Περιέχει «ψάρι, γάλα»
Contains “fish, milk”

Beef Tagliata
Ταλιάτα μόσχου, ρόκα, τοματίνια, παρμεζάνα, παλαιωμένο βαλσάμικο, λάδι τρούφας
Cherry tomatoes, parmesan, aged balsamic vinegar, truffle oil
Περιέχει «γάλα»
Contains “milk”

Half Roasted Chicken
Μισό κοτόπουλο χωρίς κόκαλο ψημένο στον ξυλόφουρνο, πουρέ γλυκοπατάτας, ψητό καλαμπόκι
Char-grilled, sweet potato puree, corn on the cob
Περιέχει «θειώδη, γάλα» 
Contains “sulfites, milk”

Char-Grilled Turkey Breast
Φιλέτο γαλοπούλας ψημένο στα κάρβουνα, σαλάτα από ψητά λαχανικά, γιαούρτι 
Ratatouille salad, yoghurt
Περιέχει «γάλα»
Contains “milk”

KID’S MENU 

Classic burger  
Κιμάς μοσχάρι, τομάτα, μαρούλι, πατάτες τηγανητές
Beef fillet, tomato, lettuce, French fries
Περιέχει «γλουτένη»
Contains “gluten”

Chicken Nuggets
Κοτομπουκιές με πατάτες τηγανητές 
French fries
Περιέχει «γλουτένη»
Contains “gluten”

Beef Meat Balls
Κεφτεδάκια μοσχαρίσια με πατάτες τηγανητές
French fries
Περιέχει «γλουτένη»
Contains “gluten”

Penne Napolitain
Penne, tomato sauce and parmesan
Πέννες με σάλτσα τομάτας και παρμεζάνα
Περιέχει «γάλα, γλουτένη»
Contains “milk, gluten”

Plain Penne Pasta
Πέννες βουτύρου
Περιέχει «γάλα, γλουτένη»
Contains “milk, gluten”
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DINNER MENU
RAW
 
Sea Bass Carpaccio
Καρπάτσιο από λαβράκι, μύρτιλα, σταφύλι, νεροκάρδαμο
Blueberries, grapes, watercress
Περιέχει «ψάρι»
Contains “fish”

Salmon Tartare
Αγριοράπανο, πιπερόριζα, φοινόκιο, αβοκάντο, σχοινόπρασο
Horseradish, ginger, fennel, avocado, chives
Περιέχει «ψάρι, αυγό, μουστάρδα» 
Contains “fish, egg, mustard”

Crab
Πίκλα καρπούζι, μάνγκο, αγγούρι, passion fruit, δυόσμος
Pickled watermelon, mango, cucumber, passion fruit, mint
Περιέχει «ψάρι, αυγό, μουστάρδα» 
Contains “fish, egg, mustard”

White Grouper Ceviche
Σφυρίδα, κόλιανδρο, καυτερή πιπεριά, αυγοτάραχο,
Coriander, chili, bottarga
Περιέχει «ψάρι»
Contains “fish”

Shrimp Ceviche
Σησαμέλαιο, κουμκουάτ, πικάντικη ταπιόκα
Sesame oil, kumquat, spicy tapioca crisp
Περιέχει  «μαλακόστρακα, σόγια»
Contains “crustaceans, soy”

SALADS & APPETIZERS

Bread and Dip
Φρεσκοψημένα ψωμάκια, ντιπάκι ημέρας
Freshly baked bread rolls, dip
Περιέχει «γλουτένη»
Contains “gluten”

Focaccia & Guacamole
Φρεσκοψημένη φοκάτσια και γουακαμόλε
Περιέχει «γλουτένη»
Contains “gluten”

Pan-Seared Scallops  
Χτένια σοτέ, τραγανή πανσέτα, καλαμπόκι, μπρικ σολομού, σαμπαγιόν σαμπάνιας
Crispy pancetta, sweetcorn, keta caviar, sabayon
Περιέχει «μαλάκια, θειώδη, αυγό» 
Contains “molluscs, sulfites, egg”

Smoked Duck Carpaccio
Καρπάτσιο καπνιστής πάπιας, παντζάρια, φιστίκι, εσπεριδοειδή
Beetroot, pistachio, citrus dressing 
Περιέχει «θειώδη, μουστάρδα, ξηρούς καρπούς» 
Contains “sulfites, mustard, nuts”

 Treccia di Bufala (500gr)
Πλεξούδα από μοτσαρέλα Bufalla, καπνιστή μελιτζάνα, μαρμελάδα τομάτας με αρμπαρόριζα, πέστο βασιλικού
Smoked aubergine, scended pelargonium flavoured tomato marmalade, basil pesto
Περιέχει «γάλα, θειώδη, ξηρούς καρπούς» 
Contains “milk, sulfites, nuts”
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Octopus and Giant Beans
Ψητό χταπόδι, κρέμα από φασόλια γίγαντες, γλυκό κρεμμύδι, πορτοκάλι
Gigantes beans puree, sweet onions, orange
Περιέχει “μαλάκια, σέλινο” 
Contains ”molluscs, celery”

Shrimp Caesar Salad
Baby μαρουλάκια, ρόκα, γαρίδες, μπέικον, καλαμπόκι, παρμεζάνα και σάλτσα Καίσαρα
Baby gem, rocket, shrimps, bacon, sweet corn, parmesan, Caesar dressing
Περιέχει «μαλακόστρακα, γάλα, αυγό, ψάρι» 
Contains “crustaceans, milk, egg, fish”

Jamon Iberico Salad
Ανάμεικτα λαχανικά, ζαμπόν από μαύρο χοίρο, σπαράγγια, παρμεζάνα, κουκουνάρι, βινεγκρέτ εστραγκόν
Mixed salad, Jamon Iberico, asparagus, parmesan, pine nuts, cherry tomatoes, tarragon vinaigrette
Περιέχει «ξηρούς καρπούς, θειώδη, μουστάρδα» 
Contains “nuts, sulfites, mustard”

Cherry Tomato and Avocado
Τοματίνια, αβοκάντο, βαλεριάνα, χαρούπι, σορμπέ χωριάτικης
Valerian, carob crouton, Greek salad sorbet, white cheese
Περιέχει «γάλα, γλουτένη» 
Contains “milk, gluten”

Steamed Greens
Βλήτα, κολοκύθια, σπαράγγια, καρότα, βινεγκρέτ βασιλικό
“Vlita” baby courgettes, asparagus, baby carrots, basil dressing

MAIN COURSES

The Lobster
Αστακός ψητός ή με μακαρόνια
Char grilled or with pasta
Περιέχει «μαλακόστρακα, γλουτένη, γάλα» 
Contains “crustaceans, gluten, milk”

Red Snapper
Φιλέτο Φαγκρί, πουρές από αγκινάρες με λαχανικά, beurre blanc
Fillet, artichoke and vegetable puree, beurre blanc
Περιέχει «ψάρι, γάλα, θειώδη» 
Contains “fish, milk, sulfites”

Crab Risotto
Βασιλικό καβούρι, σπαράγγια της θάλασσας, αυγοτάραχο, λεμόνι
King crab, samphire, bottarga, lemon
Περιέχει «μαλακόστρακα, γάλα, ψάρι» 
Contains “crustaceans, milk, fish”

White Grouper
Σφηρίδα, κρεμά πατάτας με μάραθο, καλοκαιρινή τρούφα
Potato and fennel mousseline, summer truffle
Περιέχει «ψάρι, γάλα» 
Contains “fish, milk”

Slow Cooked Chicken Breast
Σιγοψημένο φιλέτο κοτόπουλο, πουρέ αρακά, αρωματική κινόα, baby κολοκυθάκια και Ολλανδέζ γιαουρτιού
Pea puree, aromatic quinoa, baby courgette, yoghurt Hollandaise
Περιέχει «γάλα»
Contains “milk”

Potato and Tarragon Gnocchi
Νιόκι πατάτας με εστραγκόν, άγρια μανιτάρια, baby πράσο
Wild mushrooms, baby leek
Περιέχει «γλουτένη, αυγό, γάλα» 
Contains “gluten, egg, milk”
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FROM THE CHARCOAL

Όλα μας τα κρέατα είναι διαλεγμένα από επιλεγμένες φάρμες από την Βόρεια Ελλάδα, Ηνωμένες Πολιτείες 
Αμερικής,  Αυστραλία, και Νέα Ζηλανδία και εκτρέφονται με σεβασμό προς τα ζώα και το οικοσύστημα
All our meat is carefully picked from selected farms in North Greece, USA, Australia, and New Zeeland and are 
breed with respect to the animals and the environment

USA Black Angus Premium Beef
Creekstone Farms

Rib-Eye Steak (300gr)
Premium cut rich in intramuscular fat, aged for up to 28 days for maximum pleasure and tenderness
Εξαιρετική κοπή, πλούσια σε ενδομυϊκό λίπος, ωριμασμένο μέχρι και 28 μέρες για μέγιστη απόλαυση και 
τρυφερότητα

Outside Skirt (250gr)
Thin flavorful cut right under the rib primal
Διάφραγμα, λεπτή και πολύ νόστιμη κοπή, ακριβώς κάτω από τα μπροστινά πλευρά

North Greece Native Beef
The Greek Butcher

Porterhouse (900-1200gr) (for 2)
Μεγάλο T-bone ξηρής ωρίμανσης 4+ εβδομάδων από τους δύο τελευταίους σπονδύλους κοντά στο φιλέτο
Large T-bone steak, dry-aged for 4+ weeks from the last two ribs, close to the fillet

Tenderloin (200gr)
Βοδινό φιλέτο ξηρής ωρίμανσης 1+ εβδομάδας
Dry-aged for 1+ week 

Australian Wagyu, +4 - +6 Grade AACo 

Picanha (350gr)
Το καπάκι του κιλότου, μια άπαχη κοπή με μια χαρακτηριστική λωρίδα πάχους 
The rump cup, a lean cut with a characteristic fat strip on the top

New Zeeland Free Range, Grass-Fed Lamb
Horizon Farms

Whole Rack of Lamb
Καρέ αρνιού Γαλλικής κοπής 6 οστών αρωματισμένο με δεντρολίβανο και σκόρδο
French trimmed, flavoured with garlic and rosemary

SIDE DISHES

Wild Mushrooms
Άγρια μανιτάρια 
Περιέχει «γάλα»
Contains “milk”

Baby Vegetables
Baby λαχανικά 
Περιέχει «γάλα»
Contains “milk”

Triple Cooked Chips
Τριπλομαγειρεμένες τηγανητές πατάτες

Corn on the Cob
Καλαμπόκι ψημένο στα κάρβουνα
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SIDE SAUCES

Bearnaise sauce
Σάλτσα Μπεαρναίζ
Περιέχει «γάλα, αυγό» 
Contains “milk, egg”

Rosemary Jus
Σάλτσα κρασιού αρωματισμένη με δεντρολίβανο
Περιέχει «θειώδη» 
Contains “sulphites”

Café de Paris butter
Αρωματικό βούτυρο café de Paris 
Περιέχει «γάλα, θειώδη, μουστάρδα, ψάρι» 
Contains “milk, sulfites, mustard, fish”

Spicy Mayonnaise
Μαγιονέζα με σάλτσα Chimichurri
Περιέχει “αυγό”
Contains “milk”

DESSERTS

Millefeuille
Ελαφριά μους μασκαρπόνε, κόκκινα φρούτα, παγωτό βανίλια
Light mascarpone mousse, red fruits, ice cream sorbet
Περιέχει «γάλα, γλουτένη, αυγό»
Contains “milk, gluten, egg”

Yuzu and Lemon Curd
Κρέμα λεμονιού αρωματισμένη με yuzu, crumble αμυγδάλου, γκανάζ βανίλια
Almond crumble, vanilla ganache
Περιέχει «γάλα, γλουτένη, αυγό»
Contains “milk, gluten, egg”

Exotic Coconut
Namelaka καρύδας, cremeux από εξωτικά φρούτα, ζελέ μάνγκο
Coconut Namelaka, exotic fruits cremeux, mango jelly
Περιέχει «γάλα, αυγό»
Contains “milk, egg”

40 Tower (for 4 -6 persons) 
Semifreddo βανίλιας, παρφέ σοκολάτας, καραμέλα toffee, καραμελωμένα φουντούκια, ζεστή σώς σοκολάτας
Vanilla semifreddo, chocolate parfait, toffee caramel, caramelized hazelnuts, warm chocolate sauce
Περιέχει «γάλα, αυγό, ξηροί καρποί, γλουτένη»
Contains “milk, egg, nuts, gluten”

Gianduja Cremeux
Cremeux πικρής σοκολάτας, τραγανή γκοφρέτα πραλίνας, γρανίτα yuzu
Gianduja bitter, crispy praline wafer, yuzu granita
Περιέχει «γάλα, γλουτένη, αυγό»
Contains “milk, gluten, egg”

Ice cream and Sorbet
Παγωτά και σορμπέ
Περιέχει «γάλα, αυγό»
Contains “milk, egg”
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ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΑΝΕΠΑΦΑ
SCAN TO SEE OUR MENUS

FORTY DAY NIGHT BAR RESTAURANT 
40 APOLLONOS STR 16671 VOULIAGMÉNI, T. 210 8961261

40FORTY.GR

«Παρακαλούμε ενημερώστε το προσωπικό της επιχείρησης για τυχόν αλλεργίες ή 
δυσανεξίες που μπορεί να έχετε, το μενού μας μπορεί να περιέχει ίχνη από 

αλλεργιογόνες ουσίες οι οποίες μπορεί να σας προκαλέσουν αλλεργία ή δυσανεξία»
 

“Please inform us of any food allergies or dietary restrictions, 
especially if you have certain medical conditions.”

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

ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΣΑΛΑΤΩΝ, ΤΩΝ ΦΑΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΛΥΚΩΝ, 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ Η ΦΥΤΙΚΟ ΒΟΥΤΥΡΟ. 

ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΤΗΓΑΝΙΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΗΛΙΕΛΑΙΟ
ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΝΤΥΠΑ ΔΕΛΤΙΑ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΡΥΚΙΟΣ
ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ: ΣΕΡΒΙΣ,Φ.Π.Α., ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ

CONSUMER IS NOT OBLIGED TO PAY IF THE NOTICE OF PAYMENT HAS NOT BEEN RECEIVED 
(RECEIPT - INVOICE). OLIVE OIL OR VEGETABLE BUTTER IS USED IN SALADS, MAIN DISHES AND 

DESSERTS. SUNFLOWER OIL IS USED IN FRIED FOOD
THE RESTAURANT IS OBLIGED TO HAVE COMPLAINT FORMS 

PERSON IN CHARGE IN CASE OF MARKET INSPECTION: CHRISTOS VERIKIOS
IN THE ABOVE PRICES, SERVICE, V.A.T. AND MUNICIPAL TAXES, ARE INCLUDED

TΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΑΣΤΕΡΙΣΚΟ (*) ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 
 PRODUCTS WITH AN ASTERISK (*) ARE FROZEN

Executive Chef:

Alex Diamantis
Pastry Chef: 

Yiannis Caldanis
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