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Myconian

Resort



 Selection of bread with Greek dips 15,00€
 (tzatziki, fish roe mousse, eggplant salad and Kalamata olives) 
 2 guests  
 Ποικιλία άρτου µε ελληνικές αλοιφές
 (τζατζίκι, ταραµοσαλάτα, µελιτζανοσαλάτα και ελιές Καλαµάτας)
 2 άτοµα

 Pitta bread with tzatziki (2 guests)  6,00€
 Πίττα στη σχάρα µε τζατζίκι (2 άτοµα)

 
  

 APPETIZERS - ΟΡΕΚΤΙΚA  

 Soup of the day 16,50€
 Σούπα ηµέρας

 Fried calamari 19,50€
 Τηγανητό καλαµάρι

 Grilled octopus with fava 19,00€  
 Χταπόδι σχάρας µε φάβα

 Fresh grilled mushroom with olive oil and fresh lemon 16,50€  
 Φρέσκο µανιτάρι σχάρας µε ελαιόλαδο και φρέσκο λεµόνι

 Pan fried feta chesse with honey and sesame seeds 17,00€
 Φέτα σε φύλλο κρούστας µε µέλι και σουσάµι
 
 Traditional meat balls in fresh tomato sauce 18,50€
 Παραδοσιακά κεφτεδάκια σε σάλτσα τοµάτας

 Shrimps ‘saganaki’ with tomato sauce, 22,50€
 ouzo and Greek feta cheese 
 Γαρίδες σαγανάκι µε σάλτσα τοµάτας, ούζο και φέτα

 Zucchini balls with Greek yoghurt sauce 17,50€
 and cherry tomato’s confit 
 Κολοκυθοκεφτέδες µε δροσερή σάλτσα γιαουρτιού
 και τοµατίνια confit

 Traditional spinach pie 16,50€
 Παραδοσιακή σπανακόπιτα
 
 Traditional ΄΄Imam΄’ eggplants with feta cheese 16,50€
 Παραδοσιακό Ιµαµ

 “Bougiourdi” with feta and kasseri cheese, 17,00€
 spicy pepper and oregano 
 “Μπουγιουρντί¨, µε φέτα, κασέρι,
 καυτερή πιπεριά και ρίγανη

 “Gioulbasi” with slow cooked lamb, 17,50€
 spicy peppers, tomato, garlic and gruyere from Naxos 
 “Γκιούλµπασι” µε σιγοµαγειρεµένο αρνί,
 καυτερές πιπεριές, σκόρδο και γραβιέρα Νάξου



 SALADS - ΣΑΛΑΤΕΣ  

 Traditional Greek salad 16,00€
 Χωριάτικη σαλάτα

 Quinoa salad with avocado, pepper, tomato, 19,50€
 cucumber and fresh mint   
 Σαλάτα µε κινόα ,αβοκάντο, πιπeριά, τοµάτα,
 αγγουράκι και φρέσκο δυόσµο 

 Grilled vegetables salad with rocket pesto sauce 17,50€
 Σαλάτα ψητών λαχανικών µε σάλτσα πέστο ρόκας

 Iceberg salad with chicken, crouton, 18,50€
 parmesan flakes, lime and mayonnaise dressing 
 Σαλάτα iceberg µε κοτόπουλο, κρουτόν,
  flakes παρµεζάνας, lime και dressingµαγιονέζας

 Seasonal salad with cucumber, cherry tomatoes, 19,00€
 cream cheese, bagel crouton, grape and honey vinegraite 
 Πράσινη σαλάτα µε παπαρδέλα αγγουριού,
 τοµατίνια, κρουτόν κουλουριού , ανθότυρο , σταφύλι και βαλσαµικό µελιού 

 Green mixed salad with onions, mushrooms,  18,00€
 pan-fried goat cheese and sweet chilly sauce 
 Ανάµικτη πράσινη σαλάτα µε κρεµµύδι, µανιτάρια, 
 τηγανιτό κατσικίσιο τυρί και σάλτσα sweet chilly

 PIZZA-ΠΙΤΣΕΣ  

 Village style pizza with fresh tomato, 17,50€
 fresh mozzarella and basil 
 Χωριάτικη πίτσα µε φρέσκια τοµάτα,
 φρέσκια µοτσαρέλα και βασιλικό

 Greek pizza with fresh tomato, feta cheese, 17,50€
 olives, onions and peppers 
 Ελληνική πίτσα µε φρέσκια τοµάτα, φέτα, 
 ελιές, κρεµµύδι και πιπεριές

 OMELETTES-ΟΜΕΛΕΤΕΣ   

 Omelette with turkey, cheese 15,00€  
 Οµελέτα µε γαλοπούλα, τυρί 

 Vegetarian omelette 15,00€  
 Οµελέτα µε λαχανικά 



 SANDWICHES-ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ  

 Toast with turkey and cheese   13,00€
 Τόστ µε γαλοπούλα και τυρί

 Club sandwich with bacon, turkey, cheese, egg,  18,00€
 tomato and olive flavoured mayonnaise 
 Club σάντουιτς µε µπέικον, γαλοπούλα, τυρί, 
 αυγό, τοµάτα και µαγιονέζα ελιάς

 Tortillia  with chicken, grilled vegetables, tomato,  18,00€
 cucumber, onions, grilled haloumi cheese and sour cream  
 Τορτίγια µε κοτόπουλο, ψητά λαχανικά, τοµάτα, 
 αγγούρι, κρεµµύδι, ψητό χαλούµι και sour cream 

 Pitta bread sandwich with ham, cheese and tomato  15,50€
 Σάντουιτς µε πίττα, ζαµπόν, τυρί και τοµάτα

 Black Angus beef burger with iceberg lettuce,  24,50€
 tomato, tartate sauce and cheddar cheese 
 Burger από βόειο κιµά Black Angus µε cheddar,
  iceberg µαρούλι, τοµάτα και σάλτσα tartare

 PASTA-ΖΥΜΑΡΙΚΑ  

 Linguini with fresh shrimps and tomato sauce  25,00€
 Λιγκουίνι µε γαρίδες και σάλτσα τοµάτας

 Giouvetsi orzo with beef, cooked in fresh tomato 
 with gruyere cheese from Naxos 21,00€
 Γιουβέτσι µε µοσχάρι, τοµάτα και γραβιέρα από τη Νάξο 

 Fresh ravioli stuffed 24,00€ 
 with a trilogy of mushrooms in a cheese cream sauce 
 Φρέσκο ραβιόλι
 γεµιστό µε τριλογία µανιταριών σε κρεµώδη σάλτσα τυριού

 Spaghetti with fresh tomato, olives and feta cheese 18,00€
 Σπαγγέτι µε φρέσκια τοµάτα, ελιές και φέτα

 Papardelle Bolognaise 19,50€
 Παπαρδέλες Μπολονέζ



 MAIN COURSES-ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΑ  
 
 Traditional Greek moussaka 23,00€
 Παραδοσιακός ελληνικός µουσακάς

 Vegetarian moussaka 20,00€
 Μουσακάς λαχανικών

 Mini beef skewers with tzatziki, 25,50€
 pitta bread and French fries  
 Μίνι σουβλάκια από φιλέτο µόσχου µε πιττάκια,
 τζατζίκι και τηγανητές πατάτες

 Traditional stuffed tomatoes and peppers with rice 19,50€
 Παραδοσιακά γεµιστά

 Traditional chicken or pork “gyros” platter with pitta bread, 23,50€
 tzatziki and French fries 
 Παραδοσιακός γύρος κοτόπουλο ή χοιρινό µε πίττα,
 τζατζίκι και τηγανιτές πατάτες

 Chicken skewers with grilled peppers, tzatziki, 22,50€
 pitta bread and French fries 
 Σουβλάκια κοτόπουλου µε ψητές πιπεριές, πιττάκια,
 τζατζίκι και πατάτες τηγανητές

 (*) Fresh sea bass fillet with vegetables 27,00€
 Φρέσκο φιλέτο λαβράκι µε λαχανικά

 (*) Lamb rack with cous cous and vegetables 29,50€
 Καρέ αρνιού µε κούς κούς και λαχανικά

 (*) Grilled salmon fillet 29,50€
 with fresh seasonal vegetables and lemon sauce  
 Ψητό φιλέτο σολωµού µε λαχανικά εποχής και σάλτσα λεµονιού

 Kebab with pitta bread and tzatziki 23,00€
 Κεµπάπ µε πίττα και τζατζίκι

 (*) Meat Platter (for 2 guests)  59,50€
 Ποικιλία κρεατικών (2 ατόµων)  

 (*) Fish Platter (for 2 guests) 64,50€
 Ποικιλία θαλασσινών (2 ατόµων)

 (*) Rib-eye steak tagliatta 37,50€

 (*) Fresh lobster from Mykonos (per kilo) 125,00€
 Φρέσκος µυκονιάτικος αστακός ( το κιλό)

 (*) Fresh fish of the day (per kilo 75,00€
 Φρέσκο ψάρι ηµέρας (το κιλό)



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

Consumer is not obliged to play if the notice of payment has not been received 
(receipt - invoice).

Οι τιµές συµπεριλαµβάνουν όλες τις νόµιµες επιβαρύνσεις.
Φιλοδώριµα δεν συµπεριλαµβάνεται.

All taxes are included. Gratuity is not included.

 DESSERTS-ΕΠΙ∆ΟΡΠΙΑ  

 
 Cheesecake with berries 15,00€
 Cheesecake µε φρούτα του δάσους

 Traditional Ekmek with ice cream 16,00€
 Παραδοσιακό Εκµέκ µε παγωτό

 Traditional baklavas 15,00€
 Παραδοσιακός µπακλαβάς

 Vezouvios lava chocolate cake (allow 20 min.) 19,00€
 Βεζούβιος, λάβα κέικ σοκολάτας (20 λεπτά)

 Pan-fried rice pudding 16,00€
 with pistachio powder and sauce Anglaise 
 Τηγανιτό ρυζόγαλο παναρισµένο
 µε φυστίκι Αιγίνης και σώς Anglaise

 Greek yoghurt with honey and fruits 14,00€
 Ελληνικό γιαούρτι µε µέλι και φρούτα

 Ice cream or sorbet (3 scoops) 12,00€
 Παγωτό ή σορµπέ (3 µπάλλες)

 Fresh seasonal fruits 16,00€
 Φρέσκα φρούτα εποχής


