
ΜΕΝΟΥ ΠΡΩΙΝΟΥ / BREAKFAST MENU 
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΜΕΝΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ ΣΑΣ ΣΤΗ ΡΕΣΕΨΙΟΝ ή ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 23:00 

PLEASE LEAVE THE MENU WITH THE OPTIONS FOR YOUR BREAKFAST AT THE RECEPTION OR AT THE MAIL UNTIL 23:00  

ΩΡΕΣ ΠΡΩΙΝΟΥ  / BREAKFAST HOURS    08:30 - 11:00 
 

Θα ήθελα το πρωινό μου να σερβιριστεί στις ___ : ___  / I would like my breakfast to be served at  ___ : ___ 

 
 Ο αριθμός δωματίου μου είναι ____ / My room’s number is ____ 

 
ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ ΜΟΥ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΣΕΡΒΙΡΙΣΤΕΙ ΣΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ ΜΟΥ / MY BREAKFAST WOULD LIKE TO BE SERVED IN MY ROOM 
 
ΧΥΜΟΙ - ΡΟΦΗΜΑΤΑ / BEVERAGES 
    Καφές φίλτρου*/Filter coffee* 
    Χυμός πορτοκάλι/Οrange juice 
    Τσάι Παραδοσιακό**/ Traditional tea** 
    Τσάι Δίκταμο**/Diktamo tea** 
    Πράσινο τσάι**/Green tea**  
    Τσάι Αρωματικό**/ Aromatic Tea**  
    Χαμομήλι**/Chamomile**  
 
ΨΩΜΙ (Ατομικό ψωμάκι)/ BREAD (Individual bread) 
    Καλαμποκιού (λευκό)/ Corn (white) 
    Σίκαλης/Rye (Brown)  
    Πολύσπορο/Multigrain 
 
ΠΑΞΙΜΑΔΙ μπουκιά/ RUSK mouthful 
    Παξιμάδι σίτου/Wheat rusk 
    Εφτάζυμo παξιμάδι/Eptazimo rusk 
    Παξιμάδι σίκαλης/Rye rusk 
  
ΑΛΟΙΦΕΣ / TO SPREAD 
    Νωπό βούτυρο/Fresh butter  
    Στάκα/Staka  
    Μαρμελάδα/Marmalade 
    Μέλι/Honey 
    Πραλίνα/Hazelnut praline 
 
ΠΙΤΕΣ / PIES 
    Tυροπιτάκι τηγανιού με γλυκιά μυζήθρα/Frying pies with sweet mizithra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    Tυροπιτάκι τηγανιού με ξινή μυζήθρα*/Frying pies with sour mizithra*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
    Χορτοπιτάκι τηγανιού με ανάμεικτα χόρτα/Pan green pies with mixed greens 
    Σφακιανή πίτα*/Sfakian pie*   
                                                          * με μελί/*with honey 
    Ντομάτα/Tomato 
    Αγγούρι/Cucumber 
    Ελιές/Olives 

 
ΚΟΥΛΟΥΡΆΚΙΑ / COOKIES 
    Κουλουράκι βανίλιας/Vanilla shortbread 
    Κουλουράκι κανέλας/Cinnamon cookie 
    Κουλουράκι πορτοκαλιού/Orange cookie   
 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ / CEREAL 
    Δημητριακά Chocolate Balls/Cereal Chocolate Balls 
    Δημητριακά Honey Rings/Cereal Honey Rings 
    Μούσλι με ξηρούς καρπούς και φρούτα/ Muesli with nuts and fruits 
 
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ / DAIRY FLAVORS 
    Γιαούρτι πρόβειο/Sheep’s yogurt 
    Ρυζόγαλο/Rice pudding 
    Κρέμα βανίλια/Vanilla cream 
    Γάλα 3,5%/Cow’s milk 3.5%                                     
 
ΤΥΡΊ / CHEESE 
    Ανθότυρο/Anthotiro  
    Ξίγαλο/Xigalo 
    Τυρί κρέμα/Cream cheese 
    Στικ φέτας με μέλι/Feta’s stick with honey  
 
ΑΥΓΑ / EGGS 
    Ομελέτα/Omelette 
    Oμελέτα με στάκα/Οmelette with staka 
    Ομελέτα με σύγκλινο/Omelette with syglino 
    Ομελέτα με απάκι και μανιτάρια/ Omelette with apaki and mushrooms  
    Αυγά (2) στο τηγάνι με στάκα/Eggς (2) in the pan with staka 
    Βραστό αυγό (2)/Boiled egg (2) 
    Σφουγγάτο/Sfougato 
    Στραπατσάδα/Strapatsada 
    Αυγόφετα/Avgofeta 
 
    ΦΡΟΥΤΑ ΕΠΟΧΗΣ / SEASONAL FRUITS 

 

ΜΑΧ 2 είδη  

MAX 2 kinds 

ΜΑΧ 1 είδος  

MAX 1 kind 

ΜΑΧ 1 είδος  

MAX 1 kind 

ΜΑΧ 2 είδη  

MAX 2 kinds 

ΜΑΧ 1 είδος  

MAX 1 kind 
ΜΑΧ 3 είδη  

MAX 3 kinds 

ΜΑΧ 2 είδη  

MAX 2 kinds 

ΜΑΧ 1 είδος  

MAX 1 kind 

ΜΑΧ 1 είδος  

MAX 1 kind 

ΜΑΧ 1 είδος  

MAX 1 kind 

ΜΑΧ 1 είδος  

MAX 1 kind 

Καλημέρα σας, καλή σας όρεξη!!! / Good morning, engoy your meat!!! 

!!! 

     Γάλα*/Milk* 

     Μέλι**/Honey** 

 



 

 

 

• Αν δεν έχετε επιλέξει το πρωινό μας και θέλετε να το δοκιμάσετε, μπορούμε να σας το προσφέρουμε με 6,00 € 

το άτομο. Ζητήστε να σας ενημερώσουμε. 
 

• If you have not chosen our breakfast and you want to try it, we can offer it to you at € 6.00 per person.  

          Ask us to let you know. 
 

• Wenn Sie unser Frühstück nicht ausgewählt haben und es probieren möchten, können wir es Ihnen für 6,00 € pro 

Person anbieten. Bitten Sie uns, Sie zu informieren. 
 

• Si vous n'avez pas choisi notre petit-déjeuner et que vous souhaitez l'essayer, nous pouvons vous le proposer à 

6,00 € par personne. Demandez-nous de vous le faire savoir. 
 

• Se non hai scelto la nostra colazione e vuoi provarla, te la offriamo noi a € 6,00 a persona.  

Chiedici di farti sapere. 

• Si no has elegido nuestro desayuno y quieres probarlo, te lo ofrecemos a 6,00 € por persona.  

Pídenos que te lo hagamos saber. 

• Если вы не выбрали наш завтрак и хотите его попробовать, мы можем предложить вам его по цене 6 евро 

на человека. Попросите нас сообщить вам об этом. 

 


