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Greek Breakfast Buffet

ΕΛΛΗΝΙΚΌ ΠΡΩΙΝΌ
08.00 – 11.00 

Goodmorning :) Kalimera! Kindly be seated and we will attend to you promptly!

Honoring traditions, our team has prepared delicious pastries, Greek pies, fresh fruit 
jams and many more regional delicacies using traditional recipes from all over Greece! 

Fresh orange juice, filter coffee and tea are offered during breakfast. 
Decaffeinated coffee, gluten free and/or lactose free products available upon request. 
Κindly notify us to prepare them for you. For additional beverage options, please contact 
our team and refer to the a la carte menu as per next page.

Καλημέρα :) Βολευτείτε και σύντομα θα σας εξυπηρετήσουμε!
Στο πρωϊνό προσφέρουμε καφέ φίλτρου και τσάι. Διατίθεται καφές χωρίς καφεΐνη.  
Περισσότερες επιλογές ροφημάτων στην σελίδα του a' la carte μενού. 
Παρακαλούμε ενημερώστε μας για την διάθεση προϊόντων χωρίς γλουτένη ή άνευ λακτόζης.

À la Carte

COFFEE & BEVERAGE | ΚΑΦΕΣ & ΑΦΕΨΗΜΑ
Greek Herbal Tea & Infusions | Ελληνικά Βότανα  4

Chocolate Hot - Cold | Σοκολάτα Ζεστή - Κρύα  4

Matcha Latte Hot – Cold  7

ICED COFFEE
Freddo Espresso | Frappe  4

Freddo Cappuccino  5

Spanish Latte  6

ROOM SERVICE
Υπηρεσία Δωματίου

3€



Breakfast in Bed

ΠΡΩΙΝΌ ΣΤΌ ΔΩΜΑΤΙΌ
08.00 – 11.30 

Sleep late and allow us to serve you breakfast in the comfort of your room without 
leaving the bed! Pre-order required the day before at reception.

Included: Fresh Orange juice | Bread Selection & Cake | Butter & Homemade 
Marmalade | Eggs of your choice | Greek Yogurt & Honey | Pastries or Pie of the day 
Oatmeal with Fruits and Nuts | Filter Coffee or Tea

Συμπεριλαμβάνει: Φρέσκο Χυμό Πορτοκάλι | Φρέσκο Ψωμί & Κέικ | Σπιτική Μαρμελάδα  
& Βούτυρο | Αυγά της επιλογής σας | Γιαούρτι & Μέλι | Γλυκάκι ή Πίτα Ημέρας  
Βρώμη με Φρούτα και Ξηρούς Καρπούς | Καφές Φίλτρου ή Τσάι

Για περισσότερες επιλογές παραγγελίας αναφερθείτε στο a la carte μενού

15€ per person

Early Departure Breakfast

ΠΡΩΙΝΌ ΠΑΚΕΤΌ
Should your departure be very early in the morning, request to receive the 
complimentary breakfast box. 

Kindly place your order the night before by 22:00pm at the reception desk.

Για την πρωινή σας αναχώρηση ετοιμάζουμε πακέτο πρωινού. 

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε την υποδοχή το προηγούμενο βράδυ έως τις 22:00μμ
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