


BREAD & DIPS

Assorted breads, olive and sweet red pepper pâté      1€
Ποικιλία λευκού και μαύρου ψωμιού, πατέ ελιάς και πιπεριάς Φλωρίνης

COLDS & HOTS

Traditional Greek salad (V) (VE)*      9€ 
tomatoes, olives, cucumbers, peppers, onions, capers, feta cheese

Xωριάτικη σαλάτα  η κλασική Ελληνική εκτέλεση

Green salad (V) (VE)*     8€ 
lettuce, cherry tomatoes, spinach, rocket salad, Cretan xinomytzithra cheese,  

almond flakes, balsamic dressing

Πράσινη σαλάτα
ρόκα, μαρούλι, σπανάκι, τοματίνια, αμύγδαλα,  
ξινομυζήθρα Κρήτης, ντρέσινγκ βαλσάμικου

Spaghetti with Napoli (V) or Bolognese sauce     9€
Σπαγγέτι Νάπολι ή Μπολονέζ

Cold meat and cheese assortment     17€
Cretan gruyère, smoked cheese from Metsovo, Arseniko from Naxos, prosciutto,  

bresaola, salami from Lefkada

Ποικιλία αλλαντικών και τυριών
γραβιέρα Κρήτης, καπνιστό Μετσόβου, αρσενικό Νάξου,  

μπρεζάολα, προσούτο, σαλάμι Λευκάδος



Cloud 9 club sandwich     9€ 
roasted chicken*, smoked loutza ham and Cretan gruyère, tomato,   

country potatoes*, orange flavored mayonnaise dip

Cloud 9 κλαμπ σάντουιτς
ψητό κοτόπουλο*, λούτζα, γραβιέρα Κρήτης, τομάτα,   

πατάτες country*, ντιπ μαγιονέζας με άρωμα πορτοκάλι

Cloud 9 salmon club     10.5€
smoked salmon*, cream cheese, capers, tomato, orange  

flavored mayonnaise dip, served with fresh salad

Cloud 9 κλαμπ σολομού
καπνιστός σολομός*, τυρί κρέμα, τομάτα, κάπαρη,  

ντιπ μαγιονέζας με άρωμα πορτοκάλι, σερβίρεται με φρέσκια σαλάτα

Finger food platter     9.5€
feta croquette*, spinach croquette*, eggplant croquette*, grilled sausage,  

yogurt dip, spicy tomato dip

Finger food platter 
κροκέτα φέτας*, κροκέτα κολοκύθι*, κροκέτα με σπανάκι*,  
λουκάνικο σχάρας, ντιπ γιαουρτιού, καυτερό ντιπ τομάτας

Black Angus beef burger     14€
caramelized onions, cheddar, bacon, tomato, lettuce, country potatoes*, bbq dip

Black Angus beef burger
καραμελωμένο κρεμμύδι, cheddar, bacon, τομάτα, μαρούλι, πατάτες country*, bbq dip

Falafel burger (V) (VE)     12€ 
tahini sauce, sweet potato* fries

Falafel burger
δροσερή σως ταχίνι, τηγανιτές γλυκοπατάτες*



Παρακάτω παρατίθεται η λίστα με τα επίσημα αναγνωρισμένα 
αλλεργιογόνα τρόφιμα. Σε περίπτωση που κάποιος είναι 

αλλεργικός σε κάποιο από τα παρακάτω τρόφιμα παρακαλώ  
ζητήστε την βοήθεια από το εξειδικευμένο προσωπικό του 

ξενοδοχείου μας για να σας κατατοπίσει όσον αφορά την παρουσία 
τους ή όχι στα προϊόντα της επιλογή σας και να σας βοηθήσει στην 

σωστή και ασφαλή επιλογή των προϊόντων μας.
Δημητριακά με γλουτένη / Καρκινοειδή / Αυγά / Ψάρια / Αραχίδες 

/ Σόγια / Γάλα / Καρποί με κέλυφος / Σέλινο / Μουστάρδα / 
Σπόροι σησαμιού / Λούπινο / Μαλάκια / Διοξείδιο του θείου

(*) Κατεψυγμένα προϊόντα / (**) Εξ αποψύξεως προϊόντα

Το λάδι που χρησιμοποιείται στις σαλάτες είναι ελαιόλαδο  
και στο τηγάνισμα ηλιέλαιο.

Απαγορεύεται η κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών  
σε άτομα κάτω των 17 ετών που δε συνοδεύονται 

από γονείς ή κηδεμόνες

Κατηγορία Πολυτελείας . Στις τιμές περιλαμβάνονται  
όλες οι νόμιμες επιβαρύνσεις και Φ.Π.Α.

Το κατάστημα υποχρεούται να εκδίδει διπλότυπες αποδείξεις 
θεωρημένες από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Ο καταναλωτής δεν έχει την υποχρέωση να πληρώσει εάν δεν 
λάβει το νόμιμο παραστατικό στοιχείο (απόδειξη -τιμολόγιο).

Το κατάστημα υποχρεούνται να διαθέτει έντυπα-δελτία  
σε ειδική θέση δίπλα στην έξοδο  

για την διατύπωση οποιασδήποτε διαμαρτυρίας

δεν εμπεριέχεται κόκκινο κρέας,  
πουλερικά ή ψάρι  (V)

περιέχονται μόνο φυτικά προϊόντα, 
δεν εμπεριέχεται κανένα ζωικό λίπος ή 
παράγωγο προϊόν ζωικής επεξεργασίας (VE)
(VE)* μπορεί να παραγγελθεί  
σε χορτοφαγική μορφή

το πιάτο παρασκευάζεται αποκλειστικά  
από προϊόντα βιολογικής καλλιέργειας (O)

Αγορανομικός Υπεύθυνος : A. Λεμονίδης

Below is the list of officially recognized food allergens.
 If someone is allergic to any of the following foods please ask 
for help from the staff at restaurant to inform you regarding 
to the presence or not in foods you choose and suggest you  

on the proper and safe food choice.
Cereal with gluten / Crustaceans / Eggs / Fish /  

Peanuts / Soy / Milk / Nuts / 
Celery / mustard / sesame seeds / Lupine /  

Mollusks / Sulphur dioxide

(*)Denotes that frozen ingredients are used / (**) thermally 
processed products (thawed)

The oil used on salads is olive oil and for frying sunflower seed oil

Consumption of alcohol is forbidden to persons under 17 years old 
unless accompanied by parents or guardian

Category Deluxe – our prices are subject to market police control. 
VAT charge is included.

The consumer is not obliged to pay if the notice of payment has not 
been received (receipt – invoice)

Restaurant-bar is legally required to present complain-comment 
forms in a designated area next to exit

does not contain meat,  
poultry or fish  (V)

does not contain products derived wholly  
or partly from animals (VE) (VE)*can be 
prepared as a vegan dish upon request

products used in this plate are produced 
or involving production without the use 
of chemical fertilizers, pesticides, or other 
artificial chemicals (O)

Legally responsible A. Lemonidis

Friendly supported by:


