


SPARKLING WINES
 Glass Bottle
  750ml

Moscato d’Asti Belbo Pietro Forno 7€ 26€

Prosecco Brut Anselmi Ca Stella 7€ 28€

Akakies Rose sparkling Kyr Giannis Estate  31€ 
Ακακίες Κυρ Γιάννη rose sparkling

Moet Chandon Imperial (200ml)  35€

Moet Chandon Imperial (750ml)  125€

Moet Chandon Imperial Ice Rose (750ml)  150€

WHITE WINES / ΛΕΥΚΟΊ ΟΊΝΟΊ
 
 Glass Bottle
  750ml

Prorogos Lafazani / Πρόρωγος  Λαφαζάνη 5.5€ 18€  
Grape: Roditis-Savatiano
Ποικιλία: Ροδίτης-Σαββατιανό-Μοσχοφίλερο   
Mantinia Tselepou Estate   
Μαντινεία Κτήμα Τσέλεπου  19€  
Grape: Moschofilero
Ποικιλία: Μοσχοφίλερο

Plano Art of Wine Estate  24€  
Grape: Malagouzia
Ποικιλία: Μαλαγουζιά 

Chrisolithos Muson Estate    6.5€ 23€ 
Χρυσόλιθος Κτήμα Μουσών  (Magnum 1,5l) 42€ 
Grape: Malagouzia-Chardonnay 
Ποικιλία: Μαλαγουζια - Chardonnay

Sauvignon Blanc Karipides Estate   
Sauvignon Βlanc Κτήμα Καριπίδη   24€

Nassitis Vassaltis Vineyards   8€ 30€
Grape: Asirtiko-Athiri-Aidani 
Ποικιλία: Ασύρτικο - Αθήρι - Αηδάνι

Vorinos Organic Silva Daskalaki Estate   
Βοροινός ΒΊΟ Κτήμα Silva Δασκ/κη  21€
Grape: Vidiano
Ποικιλία: Βιδιανό

Santorini Karamolegou Estate   
Σαντορίνη Κτήμα Καραμολέγκου  34€
Grape: Asyrtiko 
Ποικιλία: Ασύρτικοη

Vivlia Chora, Vivlia Chora Estate   27€
Βιβλία Χώρα Κτήμα Βιβλία Χώρα (Magnum 1,5l) 54€ 
Grape: Sauvignon Blanc-Asyrtiko
Ποικιλία: Sauvignon blanc - Ασύρτικο 

Chardonnay Katsaros Estate   32€



ROSÉ WINES / ΡΟΖΕ ΟΊΝΟΊ
 Glass Bottle
  750ml

Vivlia Chora, Vivlia Chora Estate  
Κτήμα Βίβλια Χώρα 6.5€ 26€    
Grape: Syrah  / Ποικιλία: Syrah

Idylle D Achinos La Tour Melas   25€  
Grape: Grenache Syrah-Agiorgitiko  
Ποικιλία: Grenache Syrah-Αγιωργίτικο

Α.Muse Muse Estate    27€ 
A.Muse Κτήμα Μουσών (Magnum 1,5l) 52€
Grape: Sauvignon blanc - Mouchtaro 
Ποικιλία: Sauvignon blanc – Μούχταρο

Whispering Angel Caves d’Esclans, Provence  49€
Grape: Carignan, Cinsault, Grenache, Syrah, Vermentino

COCKTAILS 

THE STANLEY SPECIALS

BLACK ORCHID    11,5€
Grey Goose L’Orange, Crème De Violette

Bότκα Grey Goose L’Orange, Crème De Violette

OLD FASHIONED TWIST    11,5€
Twisted recipe with Diplomatico Reserva Exclusiva
η κλασική συνταγή του old fashioned εκτελεσμένη  

με Diplomatico Reserva Exclusiva

SPICY MARGARITA    11,5€
Don Julio Añejo Tequila, Grand Marnier, chipotle chili powder

Tεκίλα Don Julio Añejo, Grand Marnier, σκόνη από τσίλι

BELVEDERE MOSCOW MULE    11,5€
Belvedere Vodka, ginger beer, lime juice

Βότκα Belvedere, τζιτζιμπύρα, χυμός λάιμ

ELEVATED NEGRONI    11,5€
Classic recipe executed with Cotswolds Premium London Dry Gin

Κλασική συνταγή εκτελεσμένη με Cotswolds Premium London Dry Gin



THE SPRITZ BOWLS
9€

CLASSIC APEROL
Prosecco, Aperol, soda

Κλασική συνταγή με Prosecco, Aperol και soda

LYCHEE & ELDERFLOWER SPRITZ
Prosecco, lychee, and elderflower liqueur

Prosecco και λικέρ από lychee και elderflower

ELIXIR SPRITZ
Local Kleos premium mastiha liqueur ,  
honey syrup, fresh lemon juice, soda

Λικέρ από μαστίχα Kleos, σιρόπι μελιού,  
φρέσκος χυμός λεμόνι και σόδα

FRUIT CUP SPRITZ
Prosecco, Triple sec, Martini Bianco & Rosso, Sprite

Prosecco, λικέρ πορτοκαλιού, Martini Bianco & Rosso και Sprite

MONACO SPRITZ
Grimbergen Blanche beer, homemade lemon juice, soda, triple sec

Μοναστηριακή μπύρα Grimbergen Blanche, σπιτική λεμονάδα,  
σόδα και λικέρ πορτοκαλιού

THE STANLEY SIGNATURES

10€

MORNING RUMBLER
In-house infused Rum with coffee beans, passion fruit, almond syrup

Εμπλουτισμένο ρούμι με κόκκους καφέ, φρούτα του πάθους  
και σιρόπι από αμύγδαλα

PINK CUCUMBER
Local premium mastiha liqueur, tequila, pink grapefruit soda

Λικέρ από μαστίχα, λευκή τεκίλα, σόδα γκρέιπφρουτ 

TWISTED 75
Local Grace Gin from Evia island, lemon, syrup and Prosecco

Grace Gin από το νησί της Εύβοιας, χυμός λεμόνι,  
σιρόπι ζάχαρης και Prosecco

MASTIHA SUBMARINE
Local premium mastiha liqueur , Apple sourz, soda,  

Original mastiha gum
Λικέρ από μαστίχαs, σάουερ από ξυνόμηλο,  

σόδα, υποβρύχιο μαστίχας

THYME & TONIC
Local Grace Gin infused in-house with fresh thyme,  

honey syrup, Mediterranean Tonic
Grace Gin από την Εύβοια εμπλουτισμένο με θυμάρι,  

σιρόπι μελιού, Mediterranean Tonic



HOMEMADE SMOOTHIES AND JUICES
Blueberry protein smoothie 9€  
blueberries, chia seeds, cashew nuts, cinnamon, honey, almond milk
βατόμουρα, σπόροι τσία, κάσιους, κανέλλα, μέλι, γάλα αμυγδάλου
+Havana club 3 Años  11.5€

Tropicana  9€
pineapple, banana, mango, passion fruit, coconut milk
ανανάς, μπανάνα, μάνγκο, πάσιον, γάλα καρύδας

+Grey Goose L’Orange 12.5€

Green Detox  9€     
banana, ginger, cucumber, spinach, honey, tahini, almond milk
μπανάνα, τζίντζερ, αγγούρι, σπανάκι, μέλι, ταχίνι, γάλα αμυγδάλου

+Havana Club 3 Años  11.5€

Super berry smoothie  9€    
four kinds of berries, banana, tahini, honey, coconut milk
τεσσάρων ειδών μούρα, μπανάνα, ταχίνι, μέλι, γάλα καρύδας

+Grey Goose L’Orange  12.5€

Homemade sweet fresh lemonade with mint  4,8€
Σπιτική γλυκιά λεμονάδα με μέντα

Fresh orange juice  5€
Φρέσκος χυμός πορτοκάλι 

Milkshakes  6.5€
Vanilla, chocolate, or strawberry / βανίλια, σοκολάτα, φράουλα

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

COLDS AND MORE
Cold gazpacho soup  6.5€
tomato, cucumber, basil, mini bruschetta

Κρύα σούπα γκασπάτσο 
τομάτα, αγγούρι, βασιλικός, mini bruschetta

Toasted sandwich  4.5€
roasted turkey or smoked pork and “ladotiri”  
cheese from Lesvos, green salad
Τοστ 
γαλοπούλα ψητή ή Χοιρινό καπνιστό  
και λαδοτύρι Λέσβου, πράσινη σαλάτα

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 sandwich 10.5€
smoked salmon*, cream cheese, capers, tomatoes,  
orange flavored mayonnaise dip, served with fresh salad
Cloud 9 κλαμπ σάντουιτς με σολομό 
καπνιστός σολομός*, τυρί κρέμα, τομάτα, κάπαρη,  
ντιπ μαγιονέζας με πορτοκάλι, σερβίρεται με φρέσκια σαλάτα



Braised pork sandwich  8.5€
Smoked Metsovo cheese, fresh sauté mushrooms, tomato,  
served on a baguette and with a fresh seasonal salad

Σαντουιτς με χοιρινό μπρεζέ
τυρί Μετσόβου, φρέσκα μανιτάρια σωτέ, τομάτα,  
σερβίρεται με σαλάτα εποχής

Homemade tzatziki and hummus spreads  5.5€
fresh pita bread
Χειροποίητες αλοιφές από τζατζίκι και χούμους
φρέσκιες πιτούλες

Traditional Greek salad (V) (VE)*  9€
tomatoes, olives, cucumbers, peppers, onions, capers, feta cheese
Χωριάτικη σαλάτα 
η κλασική Ελληνική εκτέλεση

Green salad (V) (VE)* 8€ 
rocket salad, spinach, lettuce, cherry tomatoes, 
Cretan xinomitzithra cheese, almond flakes, balsamic dressing
Πράσινη σαλάτα
ρόκα, μαρούλι, σπανάκι, τοματίνια, αμύγδαλα,  
ξινομυζήθρα Κρήτης, ντρέσινγκ βαλσάμικου

Organic quinoa salad (V) (VE)* (O) 10.5€
ginger, mango, mint and honey
Βιολογική σαλάτα από κινόα 
τζίντζερ, μάνγκο, μέντα και μέλι

Chicken salad  10€
green salad, grilled chicken* fillets, corn, parmesan flakes,  
homemade croutons, corn, Caesar dressing
Σαλάτα με κοτόπουλο 
πράσινη σαλάτα, φιλετάκια κοτόπουλου* σχάρας, καλαμπόκι, flakes 
παρμεζάνας, χειροποίητα κρουτόν, ντρέσινγκ σιζαρ

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

Bruschetta  5.5€
Mozzarella, tomato, and basil pesto
Μπρουσκέτα 
μοτσαρέλα τομάτα και πέστο βασιλικού

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

Organic vegan pasta (V) (VE) (O) 13€   
wholegrain organic penne, red sauce, zucchini, carrots, onions
Βιολογικά ζυμαρικά του χορτοφάγου 
βιολογικές πέννες ολικής άλεσης, κόκκινη σάλτσα,  
κολοκύθι, καρότο, μελιτζάνα, κρεμμύδι



Grilled chicken breast  11€
homemade French fries, mustard sauce 
Στήθος κοτόπουλο σχάρας 
φρέσκιες πατάτες τηγανιτές, σάλτσα μουστάρδας

Grilled fresh salmon fillet  16€
tricolored peppers and fennel sauté, flavored with orange vinegar
Φρέσκος σολομός σχάρας 
τρικολόρε πιπεριές σωτέ με φινόκιο, αρωματισμένα με ξύδι πορτοκαλιού

Grilled kebab*  13€
fresh French fries, tzatziki, onion and pita bread
Κεμπάπ* σχάρας 
φρέσκιες πατάτες τηγανιτές, τζατζίκι, κρεμμύδι, πιτούλες

Pork souvlaki on skewer  13.5€
fresh French fries, tzatziki, onion and pita bread
Χοιρινό σουβλάκι 
φρέσκιες πατάτες τηγανιτές, τζατζίκι, κρεμμύδι, πιτούλες

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) 11€
tahini sauce, sweet potato* fries
Falafel burger
δροσερή σως ταχίνη, τηγανιτές γλυκοπατάτες*

Focaccia margherita pizza (slice or whole)  6€ / 13€
tomato, mozzarella di buffalo, basil pesto, fresh basil
Πίτσα μαργαρίτα με βάση από φοκάτσια (ατομικό κομμάτι ή ολόκληρη) 
τομάτα, μοτσαρέλα di bufallo, πέστο βασιλικού και φρέσκος βασιλικός

Focaccia prosciutto pizza (slice or whole)  7€ / 15€
prosciutto, tomato, mozzarella di buffalo, rocket, parmesan flakes
Πίτσα προσούτο  
με βάση από φοκάτσια (ατομικό κομμάτι ή ολόκληρη)
προσούτο, τομάτα, μοτσαρέλα di bufallo, ρόκα, φλέικς παρμεζάνας

DESSERTS
Brownie with vanilla ice cream 6€ 
Μπράουνις με παγωτό βανίλιας

Traditional walnut cake  5.5€
fluffy and moist with syrup, served with vanilla ice cream  
and sweet sour cherry preserve

Παραδοσιακή καρυδόπιτα 
αφράτη και σιροπιαστή με παγωτό βανίλια και γλυκό βύσσινο

Almond tart with forest fruits 5.5€
Τάρτα αμυγδάλου με φρούτα του δάσους

Fresh seasonal fruits  8€
Φρέσκα φρούτα εποχής



Friendly supported by:

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


