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POOL MENU

Τοστ με ζαμπόν και κασέρι / Toasted sandwich with ham and kasseri cheese
7
Τοστ με γαλοπούλα και κασέρι / Toasted sandwich with turkey and kasseri cheese
8

Poseidonion burger ή Skinny bunless burger / Poseidonion burger or Skinny bunless burger
με σάλτσα ταρτάρ, παλαιωμένο τσένταρ, μπέικον, άισμπεργκ, ντομάτα, relish κρεμμυδιού,
onion rings και χειροποίητες πίκλες από αγγουράκια Κνωσού
with tartar sauce, aged cheddar, bacon, iceberg, tomato, onion relish, and handmade pickles from Knossos cucumbers
19

Τoρτίγια φαλάφελ / Falafel tortilla
με γιαούρτι, σουμάκ, ντομάτα και αγγούρι
with yoghurt, sumac, tomato, and cucumber
14

Club sandwich
με ζαμπόν, γαλοπούλα, μπέικον, χειροποίητη κοτοσαλάτα και πατάτες τηγανητές
with ham, turkey, bacon, homemade chicken salad, and French fries
17

Pizza Pinsa Romana
με ζυμάρι αργής ωρίμανσης, ντομάτα San Marzano, μοτσαρέλα και παρμεζάνα
with slowly aged dough, San Marzano tomatoes, mozzarella and parmesan
16

Ανοιχτό σάντουιτς με καπνιστό σολομό / Open-faced smoked salmon sandwich
με βραστό αβγό, αβοκάντο, αγγούρι, κάππαρη και κρεμμύδι
with boiled eggs, avocado, cucumber, capers, and onion
18

Φρέσκα φρούτα εποχής / Fresh seasonal fruits
10

Παγωτά / Ice creams
κανέλα, βανίλια, φιστίκι, φράουλα, τζιαντούγια, γιαούρτι μέλι
cinnamon, vanilla, pistachio, strawberry, gianduja, honey yoghurt
4 / μπάλα-scoop

*Κατεψυγμένο | *Frozen

Χωρίς γλουτένη | Gluten free

Χωρίς λακτόζη | Lactose free

Χωρίς ξηρούς καρπούς | Nut free

Χωρίς ζάχαρη | Sugar free

Για χορτοφάγους (ενδέχεται να έχουν

χρησιμοποιηθεί παράγωγα ζωικών προϊόντων. Παρακαλούμε ρωτήστε τον σερβιτόρο σας). | Vegetarian (it is possible that animal by-products may have been used. Please ask your waiter).
Όλες οι τιμές είναι σε ευρώ (€). Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν όλες τις χρεώσεις & τους φόρους (δημοτικός φόρος 0,5%, φαγητό 13%, αλκοολούχα ποτά 24%). Για το μαγείρεμα και τα ντρέσινγκ χρησιμοποιούμε έξτρα
παρθένο ελαιόλαδο και για το τηγάνισμα ηλιέλαιο. Παρακαλούμε ενημερώστε μας για τυχόν τροφικές αλλεργίες ή δυσανεξίες. Το μενού είναι πιθανό να περιέχει ίχνη από αλλεργιογόνες ουσίες οι οποίες μπορεί να
προκαλέσουν αλλεργία ή δυσανεξία. O καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει εάν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό στοιχείο (απόδειξη ή τιμολόγιο). Το κατάστημα υποχρεούται να διαθέτει έντυπα δελτία
σε ειδική θέση δίπλα στην έξοδο για τη διατύπωση οποιασδήποτε διαμαρτυρίας. Αγορανομικός Υπεύθυνος: Μαρία Πατσατζόγλου.
All prices are in euros (€). Prices include all charges & taxes (municipal tax 0,5%, food 13%, alcoholic drinks 24%). For cooking and dressings we use extra virgin olive oil. For frying we use sunflower oil. Please inform us if you have any food allergies
or intolerances. The menu may contain traces of allergenic substances that may trigger allergies or intolerances. Τhe consumer is not obliged to pay if the notice of payment has not been received (receipt or invoice). The establishment must be equipped with
printed forms, placed in a specified location next to the exit, for the reporting of any complaints. Registered Manager: Μaria Patsatzoglou.

