
ΜΕΝΟΥ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 
Σαλάτα  

Σαλάτα εποχής 

 

Σνακ 
Πίτσα μαργαρίτα (τυρί, ντομάτα) 

 
Club sandwich (τυρί, κοτόπουλο, μπέικον, μαρούλι, ντομάτα, μαγιονέζα) 

 

Ζυμαρικά/ Ριζότο 
Σπαγγέτι Nάπολι με άρωμα βασιλικού 

 

Σπαγγέτι Μπολονέζ 

 

Σπαγγέτι Πέστο 

 

Σπαγγέτι αρωματισμένα με λάδι σκόρδου,  φρέσκο κρεμμυδάκι, πιπεριά Φλωρίνης και 

μανιτάρια πλευρώτους  σβησμένα με λευκό κρασί και παρμεζάνα 

 

Σπαγγέτι φούρνου με χωριάτικο λουκάνικο, πολύχρωμες πιπεριές, φρέσκια πικάντικη 

σάλτσα Νάπολι και κίτρινα τυριά 

 

Πέννες με φρέσκα καραμελωμένα ντοματίνια, κρέμα γάλακτος και μανούρι σχάρας 

 

Ριζότο uncle bens με φρέσκα μανιτάρια, καπνιστό μπέικον και flakes παρμεζάνας 

 

Κυρίως πιάτα 
Κοτόπουλο φιλέτο σχάρας 

 

Κοτόπουλο σουβλάκι σχάρας με ελαφριά sauce λεμονιού, κρεμμυδάκι και πιτούλες  

γαρνιρισμένο με τηγανιτές πατάτες 

 

Χοιρινή μπριζόλα 

 

Χοιρινά σκαλοπίνια με γλυκόξινη σάλτσα,  κάρδαμο και αστεροειδή γλυκάνισο  

γαρνιρισμένα με ρύζι 

 

Χοιρινά σκαλοπίνια  σχάρας με καραμελωμένα κρεμμύδια και πετιμέζι 

 

Χοιρινή τηγανιά μπεκρή μεζέ σβησμένη με τσίπουρο και Γραβιέρα Άρτας  

 

Σνίτσελ χοιρινό βιενουά με φρέσκα μανιτάρια porto bello σε μεθυσμένη σάλτσα  

με κρέμα γάλακτος 

 

Mαγειρευτά ημέρας* 

 

 

 



MENU (on HB basis) 
Salad 

Seasonal salad 

 

Snack 
Pizza margherita (cheese, tomato) 

 

Club sandwich (cheese, chicken, bacon, tomato, lettuce, mayonnaise) 

 

Pasta/ Risotto 
Spaghetti Napoli with Basil 

 

Spaghetti Bolognese 

 

Spaghetti Pesto 

 

Spaghetti with garlic oil, spring onion, Florina peppers, 

pleurotus mushrooms, white wine and parmigiana 

 

Spaghetti al forno with greek sausage, peppers, spicy Napoli sauce  

topped with melted cheese 

 

Penne with caramelized cherry tomatoes and cream topped with grilled goat’s cheese 

 

Risotto Uncle Bens with fresh mushrooms, smoked bacon and parmigiana flakes 

 

Main dishes 
Grilled chicken fillet 

 

Chicken souvlaki with light lemon sauce, fresh onions and greek pita bread served with fried potatoes 

 

Grilled pork steak 

 

Pork medallion in a sweet and sour sauce flavored with cardamom and asteroid anise served with rice 

 

Pork medallion in a petimedes’ sauce with caramelized onions 

 

Bekri meze diced pork, onions, peppers in a tsipouro sauce with graviera cheese from Arta 

 

Pork vienna schnitzel with porta bello cream sauce 

 

Dish of the day* 

 

 

 

 

 

 


