Lunch Menu

Starters • Vorspeisen • Ορεκτικά
Sautéed Shrimp
with feta cheese and tomato, flavored with ouzo

Gedünstete Krabben
mit Feta-Käse und Tomaten mit Ouzo Geschmack

Γαρίδες σοτέ
με φέτα και ντομάτα αρωματισμένη με ούζο
€ 12.00

Grilled squid cooked in olive oil
Gegrillte Kalamari mit Olivenöl
Καλαμαράκια τηγανητά σε ελαιόλαδο
€ 8.00

Traditional tzatziki
with yoghurt, cucumber, garlic, olive oil and white wine vinegar

Traditioneller Tzatziki
mit Joghurt, Gurke, Knoblauch, Olivenöl und Weisswein-Essig

Παραδοσιακό τζατζίκι
με στραγγιστό γιαούρτι, αγγουράκι, σκόρδο, ελαιόλαδο και ξύδι από λευκό κρασί
€ 6.00

Grilled vegetables
served with sun-dried tomatoes, finished with balsamic cream dressing

Gegrilltes Gemüse
serviert auf getrockneten Tomaten mit Balsamico-Crème Dressing

Φρέσκα λαχανικά
σχάρας, σερβιρισμένα με λιαστή ντομάτα ελαιόλαδο και κρέμα βαλσάμικο
€ 7.00

Cretan dakos
with Cretan mizithra cheese, capers and biological Cretan olive oil

Kretischer Dakos
mit kretischem Mizithra Käse,Kapern und Bio-Olivenöl

Κρητικός ντάκος
με φρέσκια μυζήθρα κάπαρη και Βιολογικό ελαιόλαδο Κρήτης
€ 5.00

Saganaki
fried graviera cheese

Saganaki Käse
aus Graviera-Käse

Τυρί Σαγανάκι
με γραβιέρα Κρήτης
€ 6.00

Homemade french fries
Hausgemachte Pommes Frites
Σπιτικές τηγανητές πατάτες
€ 5.00

Salads • Salate • Σαλάτες
Mediterranean Salad
with warm sliced beef tenderloin, parmesan and balsamic dressing
with rosemary flavored olive oil

Mediterraner Salat
mit dünn geschnittenem Rinderfilet, Parmesan und Olivenöl
mit Rosmarin und Balsamico

Μεσογειακή Σαλάτα
με ζεστά μοσχαρίσια φιλετάκια, παρμεζάνα και ντρέσινγκ
από αρωματισμένο ελαιόλαδο με δεντρολίβανο και βαλσάμικο
€ 9.00

Caprese Salad
with tomato, buffalo mozzarella and pesto sauce

Caprese Salat
mit Tomaten, Büffel- Mozzarella und Pesto Soße

Σαλάτα Caprese
με ντομάτα μοτσαρέλα buffalo και πέστο βασιλικού
€ 8.00

Salads • Salate • Σαλάτες
Vegetarian • Vegetarisch
Traditional Greek salad
with tomato, cucumber, green pepper, sliced onion,
feta cheese and oregano finished with olive oil

Traditioneller Griechischer Salat
mit Tomate, Gurke, grüner Paprika, Zwiebelringen, Feta-Käse,
Oregano und Olivenöl

Παραδοσιακή Χωριάτικη Σαλάτα
ντομάτα, αγγούρι, πιπεριά, κρεμμύδι, τυρί φέτα, ελιές, ανθούς ρίγανης και ελαιόλαδο
€ 8.50

Green salad
with dried figs, caramelized walnuts, chili, sun-dried tomatoes,
grilled talagani (cheese from sheep's milk) finished with aged vinegar dressing

Grüner Salat
mit getrockneten Feigen, karamelisierten Wallnüssen, Chili, mit Dörromaten,
gegrillter Talagani-Schafskäse und Essig-Dressing

Πράσινη Σαλάτα
με ξέρα σύκα, καραμελωμένα καρύδια,τσίλι, λιαστή ντομάτα, πρόβειο τυρί ταλαγάνι
στην σχάρα και ντρέσινγκ από παλαιωμένο ξύδι
€ 8.00

Quinoa salad with spinach and avocado
with red peppers and a garlic dressing

Quinoa Salat mit Spinat und Avocado
mit roter Paprika und Knoblauch-Dressing

Σαλάτα κινόα με σπανάκι και αβοκάντο
κόκκινες πιπεριές και ντρέσινγκ σκόρδου
€ 8.00

Pasta • Nudeln • Ζυμαρικά
Vegetarian • Vegetarisch
Pelmeni ravioli with sour cream
Pelmeli Ravioli auf saurer Sahne
Πελμένι ραβιόλι με ξινή κρέμα
€9.50

Spaghetti Bolognese
Spaghetti Bolognese
Σπαγγέτι με σάλτσα κιμά
€10.00

Spaghetti Napolitan
Spaghetti Napolitan
Σπαγγέτι με σάλτσα ντομάτας
€9.00

Gnocchi with baby spinach
cherry tomatoes and anthotiro cheese

Gnocchi mit Babyspinat
Kirschtomaten und Anthotiro-Käse

Νιόκι με σπανάκι baby
Ντοματίνια και ανθότυρο
€9.00

All above choices can be prepared with gluten free pasta
Auswahl an glutenfreien Nudeln für alle Gerichte
Ζυμαρικά χωρίς γλουτένη της αρεσκείας σας με όλες τις παρασκευές

Soups • Suppen • Σούπες
Soup of the day
Tagessuppe
Σούπα ημέρας
€6,50

Risotto • Ριζότο
Vegetarian • Vegetarisch
Chicken risotto with sage and lemon zest
Hühnchen - Risotto mit Salbei und Zitrone
Ριζότο με κοτόπουλο φασκόμηλο και ξύσμα λεμονιού
€12.00

Green asparagus risotto with porcini mushrooms
Grünes Spargel-Risotto mit Porchini-Pilzen
Ριζότο με πράσινα σπαράγγια και μανιτάρια πορτσίνι
€11.00

Baked dishes • Aus dem Ofen • Από τον φούρνο
Traditional Greek mousaka
filled with potato, courgette, eggplant, minced beef and béchamel sauce

Traditionelle Mousaka
gefüllt mit Kartoffeln, Zucchini, Auberginen, Hackfleisch und Bechamel-Creme

Παραδοσιακός μουσακάς
Πατάτα, κολοκύθι, μελιτζάνα, μοσχαρίσιο κιμά και σάλτσα μπεσαμέλ
€9.00

Vegetarian • Vegetarisch
Stuffed seasonal vegetables
Peppers and tomatoes, stuffed with rice and Cretan herbs

Gefülltes Gemüse
Paprika und Tomaten, gefüllt mit Reis und kretischen Kräutern

Γεμιστά εποχής
Πιπεριά, ντομάτα, ρύζι και κρητικά μυρωδικά
€8.00

Fish & Seafood entrées • Fisch & Meeresfrüchte
Ψάρια & Θαλασσινά
Grilled salmon fillet
with lemon sauce and grilled vegetables

Gegrilltes Lachsfilet
mit Zitronen-Sauce und gegrilltem Gemüse

Φιλέτο σολομού σχάρας
με σάλτσα λεμονιού συνοδευόμενο από ποικιλία ψητών λαχανικών
€14.00

Grilled sea-bass or bream fillet
With seasonal greens, steamed baby potatoes with parsley, lemon and olive oil

Gegrilltes Seebarsch- oder Doradenfilet
mit saisonalem grünen Gemüse, kleinen gekochten Kartoffeln mit Petersilie, Zitrone und Öl

Φιλέτο λαυράκι ή τσιπούρα σχάρας
με χόρτα εποχής και μικρές πατάτες στον ατμό, με μαϊντανό, ελαιόλαδο και λεμόνι
€16.00

Fresh fish of the day (by the kilo)
Frischer Fisch des Tages (pro Kilo)
Φρέσκο ψάρι (με το κιλό)
€70,00

Meat Entrées • Fleisch-Gerichte
Κυρίως πιάτα
Grilled chicken fillet
with french fries, oyster mushrooms,
green asparagus and Santorini’s cherry tomatoes

Gegrilltes Hähnchenfilet
mit Pommes Frites, Pilzen, grünem Spargel und Kirschtomaten von Santorini

Φιλέτο κοτόπουλου
σχάρας με τηγανητές πατάτες, μανιτάρια Πλευρώτους, πράσινα σπαράγγια
και τοματίνια Σαντορίνης
€14.00

Pita-Gyros
Greek pita stuffed with pork, tzatziki yogurt sauce, onions, parsley and french fries

Griechisches Pita-Gyros
Pitabrot mit Schweinefleisch, Tzatziki-JoghurtSosse, Zwiebel, Petersilie und Pommes Frites

Γύρος με πίτα
Χοιρινό γύρο, τζατζίκι, κρεμμύδι, μαϊντανό και πατάτες τηγανητές

€9.00

Souvlaki from pork’s fillet
with tzatziki yoghurt sauce, pita and french fries

Souvlaki vom Schweinefilet
mit Tzatziki-Joghurt Sosse, Pitabrot und Pommes Frites

Σουβλάκι από χοιρινό φιλέτο
με τζατζίκι, πίτα και τηγανητές πατάτες
€12.00

Grilled lamb chops
served with grilled vegetables and french fries

Gegrillte Lammkoteletts
serviert mit gegrilltem Gemüse und Pommes Frites

Παϊδάκια σχάρας
με ψητά λαχανικά και τηγανητές πατάτες
€15.00

Snacks Burgers • Sandwiches
Club sandwich
with cheese and ham, bacon, grilled chicken,
tomato, lettuce, mayonnaise, homemade french fries, ketchup and mustard

Club Sandwich
mit Käse und Schinken, Speck, gegrilltes Hähnchen, Tomate, grünem Salat,
Mayonnaise, Pommes Frites, Ketchup und Senf

Club sandwich
με τυρί, ζαμπόν, μπέικον, ψητό κοτόπουλο,
ντομάτα, μαρούλι, μαγιονέζα, φρέσκιες πατάτες τηγανητές,κέτσαπ, μουστάρδα
€12.00

Chicken burger
served in Cypriot pita, with tomato, onion, lettuce, french fries,
graviera cheese and mustard sauce

Hähnchen Burger
in zypriotischer Pita, mit Tomate, Zwiebeln, grünem Salat, Pommes Frites,
Graviera Käse und Senf-Sauce

Μπιφτέκι κοτόπουλο
σε κυπριακή πίτα, ντομάτα,κρεμμύδι, μαρούλι, πατάτες τηγανιτές,
γραβιέρα και σάλτσα μουστάρδας
€11.00

Hamburger or Cheese burger
from minced beef with french fries and barbeque sauce

Hamburger - oder Cheeseburger
aus Rinderhack mit Pommes Frites und Barbeque-Sauce

Hamburger ή Cheese burger
από κιμά μοσχαρίσιο, με τηγανιτές πατάτες και σως μπάρμπεκιου
€13.00

Snacks Burgers Sandwiches
Vegetarian • Vegetarisch
Vegan Club sandwich
served with grilled vegetables, zucchini, eggplant, mushroom,
vegan cheese and seasonal salad

Veganes Club-Sandwich
mit gegrillten Zucchini, Auberginen und Pilzen, veganer Käse und saisonalem Salat

Vegan Club sandwich
με ψητά λαχανικά, κολοκύθι, μελιτζάνα μανιτάρια, φυτικό τυρί και σαλάτα εποχής
€9.00

Greek Style Bruschetta
filled with tomato, olives and feta cheese, finished
with a touch of olive oil and fresh oregano

Bruschetta Griechische Art
gefüllt mit Tomate, Oliven und Fetakäse, mit etwas Olivenöl und frischem Oregano

Μπρουσκέτα Greek style
γεμιστή με ντομάτα, ελιές, τυρί, φέτα, ελαιόλαδο και φρέσκια ρίγανη
€9.00

Desserts • Nachspeisen • Επιδόρπια
Tartaleta
with fresh fruit

Törtchen
mit frischen Früchten

Ταρταλέτα
με φρέσκα φρούτα
€ 5.50

Pannacotta
with strawberry sauce

Panacotta
mit Erdbeer-Soße

Πανακότα
με σάλτσα φράουλα
€ 4.50

Ice cream selection (1 Scoop)
Eiscreme - Auswahl (1 Kugel)
Ποικιλία Παγωτών (1μπάλα)
€ 3.00

Fresh fruit
of the season

Frische Früchte
der Saison

Φρέσκα φρούτα εποχής
€ 5.00

