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Αγαπητέ Επισκέπτη,
Απόλαυσε το νέο μεσημεριανό μενού του εστιατορίου SENSE, το οποίο δημιούργησε
ο executive chef μας, Αλέξανδρος Χαραλαμπόπουλος και η ταλαντούχα ομάδα του,
συνδυάζοντας άριστες πρώτες ύλες Ελληνικής προέλευσης σε συνταγές που
χαρακτηρίζονται ως comfort food.
Καλή Όρεξη!

Dear Guest,
Make a little time in your day to enjoy our brand new lunch menu, created by our
executive chef, Alexandros Charalambopoulos, and his talented culinary team, and it is
a perfect marriage of Greek quality products and comfort food.
Bon Appétit

Σούπα βελουτέ ψητής σελινόριζας
με γαλένι Κρήτης, ελαιόλαδο, θυμάρι
και κράκερ προζυμένιου ψωμιού
Roasted celery root velvet soup
with Cretan galeni cheese, olive oil,
thyme and sourdough bread cracker V

9€

Κροκέτες μπακαλιάρου
με βότανα και αγιολί ελαιολάδου
Codfish croquettes
with herbs and olive oil aioli DF

10€

Σάντουϊτς παστράμι
με πολύσπορο προζυμένιο ψωμί, κρέμα γραβιέρας,
μαρούλι και τομάτα κονφί
Pastrami sandwich
with multigrain sourdough bread, gruyere cream,
lettuce and tomato confit V

11€

Ελληνική σαλάτα
με τοματίνια, κρέμα φέτας, πίκλα κρεμμύδι,
αγγούρι, κάπαρη, χαρουποπαξίμαδα και ελαιόλαδο
Greek salad
with cherry tomatoes, feta cheese cream, pickled onions,
cucumber, capers, carob rusks and olive oil

14€

Σαλάτα του Καίσαρα
με ντρέσινγκ γιαουρτιού, καπνιστό χοιρινό,
Αρσενικό Νάξου και κρουτόν
Caesar’s salad
with yogurt dressing, smoked pork,
Arseniko Naxian cheese and croutons

15€

Σπαγγέτι με σάλτσα ψητής τομάτας
βασιλικό, ελαιόλαδο και τριμμένη γραβιέρα
Spaghetti with roasted tomato sauce
basil, olive oil and grated gruyere V

13€

Burger με Μετσοβόνε
ψητό μαρούλι, καραμελωμένο κρεμμύδι, πίκλα αγγούρι,
σάλτσα bbq με μαυροδάφνη & πατάτες τηγανιτές
Burger with Metsovone smoked cheese
roasted lettuce, caramelized onions, pickled cucumber,
bbq sauce with mavrodaphne wine and french fries

18€

Μυλοκόπι με χόρτα εποχής
παντζάρια και σάλτσα λεμονάτης κακαβιάς
Shi drum fillet with seasonal greens
beetroots and traditional kakavia soup with lemon DF GF

22€

Φιλέτο μαριναρισμένου κοτόπουλου
με ταμπουλέ, σπαράγγια και λαδολέμονο
Marinated chicken fillet
with tabbouleh, asparagus and lemon-olive oil sauce DF

19€

Ποικιλία Ελληνικών τυριών
Κυανό “Ελληνικό blue cheese” Μακεδονίας
Κατσικίσιος κορμός Αττικής
Ξηρός ανθότυρος Κρήτης
Αρσενικό Νάξου 24μηνης ωρίμανσης
Greek cheeses selection
Macedonian “Cyan” Greek Blue Cheese
Soft goat cheese from Attica
Cretan dry matured Anthotyro cheese
Arseniko Naxian cheese 24 months matured

16€

“Προφιτερόλ” με κρέμα τσουρέκι
σάλτσα σοκολάτας, παγωτό βανίλια και φιλέ αμύγδαλο
Profiteroles with traditional sweet bun cream
chocolate sauce, vanilla ice cream and almond

11€

Ποικιλία φρούτων
Fruits selection

10€

Παγωτά
Καϊμάκι
Βανίλια Μαδαγασκάρης
Σοκολάτα Βελγίου
Σορμπέ φράουλα
Ice Creams
Kaimaki
Madagascar Vanilla
Belgian Chocolate
Strawberry Sorbet

2,5€/scoop

V: Vegetarian
GF: Χωρίς Γλουτένη / Gluten Free
DF: Χωρίς Γαλακτοκομικά / Dairy Free

Οι παραπάνω τιμές είναι σε ευρώ (€)
All above prices are in Euro (€)
Σε όλες τις παρασκευές μας χρησιμοποιείται έξτρα παρθένο ελαιόλαδο
& άριστης ποιότητας ηλιέλαιο για τηγανιτά εδέσματα
All foods are prepared with extra virgin olive oil
and finest quality sunflower oil for any fried meals
Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις
Services & taxes are included
Το ξενοδοχείο διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τιμών,
του ωραρίου & ημερών λειτουργίας του εστιατορίου χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση
The hotel reserves the right to change prices,
operating hours & days of the restaurant without prior notice
Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για τυχόν αλλεργίες/δυσανεξίες
τις οποίες πρέπει να γνωρίζουμε
In case of food allergies/intolerances kindly inform us
Η επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να διαθέτει έντυπα δελτία σε ένα ειδικό χώρο
κοντά στην έξοδο για την καταγραφή τυχόν παραπόνων
The establishment is obliged to have a printed form available
in a special location near the exit for the registration of complaints
O καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει
εάν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό στοιχείο (απόδειξη-τιμολόγιο)
Consumer is not obliged to pay if the notice of payment
has not been received (receipt-invoice)

Αγορανομικός Υπεύθυνος / Market Inspector: ................................................................................................
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