FEEL HUNGRY??
PINSA ΌΠΩΣ PIZZA
Προσιούτο και τρυφερά φύλλα
δροσερής ρόκας
Greco’s με αλλαντικά ωρίμανσης
& μοτσαρέλα ,πράσινη πιπεριά και
φρέσκα μανιτάρια
Veggie με καλοκαιρινά λαχανικά
& πέστο βασιλικού
Bianca με άρωμα Dolce
Gorgonzola & σύκο
Μαργαρίτα με φρέσκια ντομάταμοτσαρέλα και φύλλα βασιλικού
ΜΠΈΡΓΚΕΡ/BURGER
Ψωμάκι brioche, μοσχάρι
Black Angus 200gr, λιωμένο
Γαλλικό τυρί Brie, τραγανά γλυκά
κρεμμύδια μαρούλι, ντομάτα και
μαγιονέζα τρούφας- porcini.
Σερβίρεται με πατάτες country.
ΣΑΛΆΤΑ ΤΟΥ ΚΑΊΣΑΡΑ
με δροσερό iceberg, μπέικον,
ντοματίνια και κρουτόν παρμεζάνας

ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΣΑΛΆΤΑ
Ντάκος χαρουπιού, ντομάτα,
αγγούρι, πιπεριές, ελιές Καλαμών
και Χαλκιδικής, Φέτα Χαλκιδικής,
κρεμμύδι, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο,
ρίγανη
GYROS ZEUS PANINI
Σερβίρεται με πατάτες country και
extra sauce cocktail
DUO BAO
Σιγομαγειρεμένο χοιρινό
(pulled pork), Hoisin sauce, πίκλα
αγγουριού, φρέσκο κόλιανδρο,
κρεμμυδάκι.
Τραγανό κοτόπουλο, sweet chilly
sauce, μανιτάρια και δροσερή
coleslaw
ΒΑΦΛΑ ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ
Με παγωτό Bueno ή Σοκολάτα,
τριμμένο μπισκότο, ρευστή
σοκολάτα και χρωματιστά smarties
ΠΑΓΩΤΆ KAYAK mini cup 107ml

+ με ζουμερό ψητό φιλέτο
κοτόπουλο
+ ή ψητή γαρίδα

Σύμφωνα με την ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία (EK 1169/2011) τα συστατικά που δύναται να
προκαλέσουν αλλεργίες είναι τα ακόλουθα:
1. Σιτηρά που περιέχουν γλουτένη (δηλαδή
σιτάρι, κριθάρι, βρώμη, σίκαλη κτλ.) και
προϊόντα που έχουν ως βάση τα σιτηρά αυτά.
2. Αυγά και προϊόντα με βάση τα αυγά
3. Ψάρια και προϊόντα με βάση τα ψάρια
4. Αραχίδες (αράπικα φιστίκια) και προϊόντα τους
5. Σόγια και προϊόντα της
6. Γάλα και γαλακτοκομικά
συμπεριλαμβανομένης της λακτόζης
7. Ξηροί καρποί με κέλυφος (όπως αμύγδαλα,
καρύδια, πέκαν, φιστίκια, κ.α.) και προϊόντα τους
8. Σέλινο και προϊόντα προερχόμενα από σέλινο
MH.TE 1127981 (ver. 7)

9. Μουστάρδα και προϊόντα προερχόμενα από
αυτή (σινάπι)
10. Σουσάμι και προϊόντα προερχόμενα από σησάμι
11. Διοξείδιο του θείου και θειώδεις ενώσεις
12. Οστρακοειδή και προϊόντα με βάση τα
οστρακοειδή (καρκινοειδή)
13. Λούπινο (οσπριοειδές φυτό) και προϊόντα του
14. Μαλάκια (χταπόδι, καλαμάρι, κ.α.) και
προϊόντα τους
Στις τιμές συμπεριλαμβάνονται όλες οι νόμιμες
επιβαρύνσεις

stay calm & order from the

EXCLUSIVE AMMON ZEUS BEACH MENU
PINSA LIKE PIZZA
Prosciutto and fresh leaves of rocket
salad
Greco’s with aged cold cuts and
Mozzarella, green peppers and fresh
mushrooms
Veggie with summer vegetables and
Basil pesto
Bianca flavored with Dolce
Gorgonzola & fig
Margarita with fresh tomato, mozzarella
and fresh basil leaves
BURGER
Brioche bun, Beef Black Angus 200gr,
melted French Brie cheese, crunchy
sweet onions, lettuce, tomato and
Truffle - Porcini Mayonnaise.
Served wit hWedges fries

GREEK SALAD
Carob Dakos, tomatoes, cucumber.
peppers, local olives, Halkidiki’s feta
cheese, onion, extra virgin olive oil and
oregano
GYROS ZEUS PANINI
Served with country potatoes and
cocktail sauce
DUO BAO
Pulled pork with Hoisin sauce, pickled
cucumber, fresh coriander, fresh onion.
Crunchy chicken, sweet chilly sauce,
mushrooms and coleslaw
RAINBOW WAFFLE
Bueno ice cream or Chocolate,crushed
biscuit, melted chocolate and colorful
smarties
KAYAK ICE CREAM mini cup 107ml

CAESAR’S SALAD
with iceberg, bacon, cherry tomatoes
and Parmigiano crouton
+ grilled chicken thighs
+ or grilled shrimps		

Annex II outlines the 14 allergens (and products thereof) that can cause allergic symptoms:
1. Cereals containing gluten, namely: wheat (such
as spelt and khorasan wheat), rye, barley, oats.
2. Eggs and Egg products
3. Fish
4. Peanuts
5. Soybeans
6. Milk (including lactose)
7. Nuts; namely almonds, hazelnuts, walnuts,
cashews, pecan nuts, Brazil nuts, pistachio nuts,
macadamia (or Queensland) nuts
8. Celery (including celeriac)
9. Mustard
10. Sesame

11. Sulphur dioxide/sulphites, where added and at
a level above 10mg/kg or 10mg/L in the finished
product. This can be used as a preservative in
dried fruit
12. Crustaceans for example prawns, crabs,
lobster, crayfish
13. Lupin, which includes lupin seeds and flour and
can be found in types of bread, pastries and pasta
14. Molluscs like, mussels, whelks, oysters, snails
and squid
All prices include VAT

