


THE STANLEY SPECIALS

SMOKY CLOUD   12,5€
Grey Goose La Vanille, cherry Heering liqueur, lemon juice, 

all smoked in a cloud
Bότκα Grey Goose La Vanille, λικέρ κερασιών, χυμός λεμόνι, 

όλα μέσα σε ένα σύννεφο καπνού

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
H 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

Bότκα Belvedere, τζιτζιμπύρα, χυμός λάιμ

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

Kλασική συνταγή εκτελεσμένη με Cotswolds Premium London Dry Gin



LYCHEE & ELDERFLOWER SPRITZ
Prosecco, lychee and elderflower liqueur

Prosecco και λικέρ από lychee και elderflower

ELIXIR SPRITZ
Local premium mastiha liqueur, honey syrup, fresh 

lemon juice, soda
Λικέρ από μαστίχα, 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

CLASSIC APEROL
Prosecco, Aperol, soda

Κλασική συνταγή με Prosecco,  
Aperol και soda

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, simple 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
Lικέρ από μαστίχα, 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

THE SPRITZ BOWLS
9€

THE STANLEY SIGNATURES
10€

MONACO SPRITZ
Grimbergen Blanche beer, homemade lemon juice, 

soda, triple sec
Μοναστηριακή μπύρα Grimbergen Blanche, σπιτική 

λεμονάδα, σόδα και λικέρ πορτοκαλιού



Bread and butter assortment  1€ 
Ποικιλία ψωμιών και βούτυρο 

Greek “dakos” salad  (V)  9.5€
Three kinds of cherry tomatoes, peppers,  
scallions, carob, katiki cream cheese from Domokos

Ντάκος σε χώμα από χαρούπι
Τρίχρωμα τοματίνια, πιπεριές, φρέσκο  
κρεμμυδάκι, χώμα από χαρούπι, κατίκι Δομοκού

Mediterranean green salad (V) (VE)  8.5€
Αvocado, green apples, spinach,  
rocket salad, beetroot leaves

Μεσογειακή πράσινη σαλάτα
Αβοκάντο, πράσινο μήλο, σπανάκι,  
ρόκα, φύλλα από παντζάρι

Organic warm quinoa salad (V) (VE) (O) 10.5€  
Τricolor quinoa, almonds, pomegranate

Χλιαρή σαλάτα με κινόα 
Τρίχρωμή κινόα, αμύγδαλα, ρόδι

Spreads trilogy (V) 6€
Smoked eggplant salad, green tzatziki  
with avocado, fish roe spread with lime 

Τριλογία αλοιφών 
Καπνιστή μελιτζανοσαλάτα, πράσινο τζατζίκι  
με αβοκάντο, ταραμοσαλάτα με λάιμ

Sauteed Scallops*  12.8€   
With peas, apaki smoked ham,  
Beurre Blanc sauce

Χτένια* σωτέ
Aρακάς, απάκι και σως Beurre Blanc

Fava from Santorini (V) (VE) 6€ 
Warm fava, roasted caper,  
caramelized onions, extra virgin olive oil

Φάβα Σαντορίνης 
Χλιαρή φάβα, τραγανή κάπαρη, καραμελωμένα 
κρεμμύδια, παρθένο ελαιόλαδο

Fried calamari*  9€   
Fish roe spread, infused olive oil  
with herbs, chives

Καλαμάρι* τηγανιτό 
Aλοιφή από ταραμά, αρωματικό λάδι  
με βότανα, σχοινόπρασο

Handmade stuffed vine leaves (V) (VE) 6.5€
With rice, herbs, lemon sauce

Παραδοσιακά χειροποίητα ντολμαδάκια 
Με ρύζι, βότανα, σως λεμονιού

Octopus cooked sous vide  14€  
Caramelized onions, fava 

Χταπόδι* σιγο-μαγειρεμένο  
τελειωμένο στη σχάρα 
Kαραμελωμένα κρεμμύδια και φάβα

Wild and day mushroom fricassee (V) (VE) 9.8€ 
King oyster, shiitake, pleurotus,  
portobello, agaricus

Φρικασέ άγριων και ήμερων μανιταριών  
King oyster, shiitake, pleurotus,  
portobello, agaricus

Grilled Talagani cheese (V) 7.5€ 
With a sweet and sour sauce  
of balsamic vinegar and figs 

Ταλαγάνι στη σχάρα 
Με σως από βαλσάμικο και σύκα

Smoked seafood* barley  15.5€   
Prawns, scallops, mussels

Καπνιστό κριθαρότο θαλασσινών*
Γαρίδες, χτένια, μύδια

FOOD MENU
Fresh ingredients and herbs sourced from Greece and the Mediterranean, all harmonically 
combined into traditional local recipes, prepared and presented with an elevated touch. 

Enjoy your meal by sharing “mezedes” like we traditionally do here, at home.

Φρέσκα υλικά και βότανα από την ελληνική ύπαιθρο, 
αρμονικά συνδυασμένα σε παραδοσιακές συνταγές ετοιμασμένες 

με μία ανανεωτική πινελιά. 

STARTERS - MEZEDES



MAIN DISHES-ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΑ

Grilled fresh grouper fillet  24€
Served with seasonal greens

Φρέσκια σφυρίδα φιλέτο στη σχάρα
Σερβίρεται με χόρτα εποχής

Greek moussaka  12.5€
Grilled zucchini & eggplant,  
minced beef, bechamel sauce

Μουσακάς
Ψητά λαχανικά, κιμάς μόσχου και μπεσαμέλ

Beef picanha-serves two (550gr)  43€
Slowly cooked in the oven with herbs  
and then grilled served with fresh French fries,
bearnaise and chutney sauce dip  

Βοδινή πικάνια -για δύο (550γρ)
Σιγομαγειρεμένη στο φούρνο με μυρωδικά  
και περασμένη στη σχάρα
Σερβίρεται με φρέσκιες τηγανιτές πατάτες,  
με ντιπ από σως μπεαρνέζ και τσάτνεϊ

Osso buco lamb shank  17€
Slow cooked, served with cauliflower purée

Αρνί μπούτι οσομπούκο
Σιγο-μαγειρεμένο με πουρέ κουνουπίδι 

Chicken fillet sous vide  16€
Sous vide, oven baked, then grilled,
served with fresh salad and sweet potato fries*

Φιλέτο από κοτόπουλο σιγο-μαγειρεμένο 
Σιγο-μαγειρεμένο sous vide, ψημένο  
στο φούρνο, τελειωμένο στη σχάρα,  
σερβίρεται με δροσερή σαλάτα και τηγανιτές 
γλυκοπατάτες

Grilled Beef fillet (220gr)  22.5€
Served with fresh French fries,  
bearnaise and chutney sauce dip 

Φιλέτο βοδινό σχάρας (220γρ)
Σερβίρεται με φρέσκιες τηγανιτές πατάτες,  
με ντιπ από σως μπεαρνέζ και τσάτνεϊ

Grilled prawns*  22€
With quinoa salad and lime,  
avocado, olive oil, capers

Γαρίδες σχάρας* 
Σαλάτα κινόα με λάιμ, αβοκάντο,  
ελαιόλαδο, κάπαρη

Fresh sea bass fillet sautéed  18€
Served with seasonal greens 

Φρέσκο φιλέτο λαυράκι σωτέ
Σερβίρεται με χόρτα εποχής

Pork loin  18.5€
Μarinated and triple cooked  
stuffed with Cretan gruyere & sun-dried tomatoes, 
served with fresh French fries

Χοιρινό ψαρονέφρι 
Τριπλό-μαγειρεμένο, γεμιστό με γραβιέρα Κρήτης 
και λιαστές τομάτες, σερβίρεται με φρέσκιες 
πατάτες τηγανιτές 

Organic vegan pasta (V) (VE) (O) 13€
Wholegrain organic penne,  
red sauce, zucchini, carrots, onions

Βιολογικά ζυμαρικά του χορτοφάγου 
Bιολογικές πέννες ολικής άλεσης,  
κόκκινη σάλτσα, κολοκύθι, καρότο,  
μελιτζάνα, κρεμμύδι



CHEESE AND COLDCUTS - ΤΥΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ

Cold meat and cheese assortment      17€
Cretan gruyere, 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

DESSERTS-ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ

Brownie in a coconut (V) (VE)       7,3€
Vegan brownie, light chocolate cream with coconut milk,  

pineapple compote, coconut and lime sorbet

Μπράουνι σε σφαίρα καρύδας
Mπράουνι, ελαφριά κρέμα σοκολάτας με γάλα καρύδας,  

κομποτέ ανανά, σορμπέ καρύδας και λάιμ

Baclava (V)      6,8€
Aegina nuts, rose pedals

flavored loukoumi, kaimaki ice cream

 Μπακλαβάς
Φιστίκια Αιγίνης, λουκούμι τριαντάφυλλο Σύρου, παγωτό καϊμάκι

Nougatine (V)        6,8€
Almond dacquoise, vanilla bavarois and cinnamon cream

 Νουγκατίνα 
Ντακουάζ αμυγδάλου με μπαβαρουάζ βανίλια και κρέμα κανέλλας

Lemon tart on a bed of “curambie” crumbles (V)      7,3€
Strawberry cream with a light apple geranium aromatics

Τάρτα λεμόνι σε βάση κουραμπιέ 
Κρέμα φράουλας αρωματισμένη με αρμπαρόριζα





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:


