beach
menu
fresh juices

coffees
ESPRESSO
CAPPUCCINO
CAPPUCCINO ∆ΙΠΛΟ
ESPRESSO DOUBLE
FREDDO ESPRESSO
FREDDO CAPPUCCINO
FRAPPE
LATTE
MOCCA
CHOCO
FREDOCCINO

2.50 €
3.50 €
4.00 €
3.50 €
3.50 €
4.00 €
3.50 €
4.00 €
4.00 €
4.00 €
4.00 €

refreshments
0.50/1.20 €
ICE TEA
3.50 €
ARIZONA GREEN TEA DIET
4.00 €
ARIZONA RODI
4.00 €
LEMONADE
3.00 €
BYSSINADA
3.00 €
ORANGE
3.00 €
SPRITE
3.00 €
COCA COLA
3.00 €
GREEN COLA
3.00 €
SODA
3.00 €
RED BULL
3.50 €
3CENTS grapefruit/ginger beer/tonic 4.00 €
WATER

WATER
πορτοκάλι, φράουλα, λεμόνι,
βανίλια σιρόπι
orange, strawberry, lemon, vanilla
syrop

5.00 €

WIND
μήλο, αγγούρι, τζίντζερ, δυόσμος
apple, cucumber, ginger, peppermint

6.00 €

FIRE
καρότο, μήλο, τζίντζερ
carrot, apple, ginger

5.00 €

EARTH
μήλο, ανανάς, lime
apple, pineapple, lime

6.00 €

VOID
σταφύλι, μήλο, λεμόνι, ginger
grape, apple, lemon, ginger

6.00 €

juices
πορτοκάλι / ανανάς / κράνμπερι /
2.50 €
μπανάνα / λεμόνι / ροδάκινο / βύσσινο
orange / anana / cranberry /
banana / lemon / peach / sour cherry

milk shakes
φράουλα / βανίλια / σοκολάτα
strawberry / vanilla / chocolate

5.00 €

smoothies
PEACH MANGO
peach, mango, low fat yogurt

5.00 €

TROPICANA
pineapple, mango, coconut syrup,
low fat yogurt

5.00 €

MIXED BERRIES
strawberry, raspberry, cranberry
juice, low fat yogurt

5.00 €

γρανίτες
φράουλα / λεμόνι
strawberry / lemon

4.00 €

μανταρίνι Ερμιόνης bio
tangerine from Ermioni, bio

3.50 €

ρόδι Ερμιόνης bio
pomegranate from Ermioni, bio

4.00 €

φραγκόσυκο Ερμιόνης bio
prickly pear from Ermioni, bio

4.50 €

scoop
sorbet λεμόνι
sorbet lemon

3.50 €

ice cream caramelita, swiss
chocolate, vanillia dream, φράουλα,
mango
παγωτό caramelita, swiss chocolate,
vanillia dream, φράουλα, mango

3.50 €

σετ ομπρέλας / umbrella set
high season 15€

10€

book your set with minimum consumption 50€/σετ
κάντε την κράτησή σας με ελάχιστη κατανάλωση 50€ / set

καθιστικό παραλίας gazebo
high season 45€

30€

ask for the member’s area benefits
ρωτήστε μας για τα προνόμια και τη δυνατότητα μακροχρόνιας κράτησης

13.00 to
19.00

salads
αρωματισμένο κους κους με ψητό
κοτόπουλο και ντοματίνια βελανίδια
herbed cous cous salad with roast
chicken and tomatoes cherry

8.00 €

σαλάτα Godai, ντοματίνια βελανίδια,
αγγούρι, αλμυρίκια, κρεμμύδι και
ξινομυζήθρα
Godai salad with tomatoes cherry,
cucumber, almyrikia greens, onios and
soft goat cheese

8.00 €

πράσινη ανάμεικτη σαλάτα, φρέσκες 8.00 €
βανίλιες, καβουρδισμένα αμύγδαλα
και τυρί τσαλαφούτι
green salad of lettuce, fresh plums,
almonds and soft cheese "tsalafouti"

desserts
φρέσκια φρουτοσαλάτα με φρούτα
εποχής
fresh fruit salad

8.00 €

γιαούρτι με φρούτα / μούσλι / μέλι
και καρύδια
yogurt with fruits / muesli / honey
and nuts

5.00 €

snacks

beer

κλαμπ σαντουιτς με ψητό
12.00 €
κοτόπουλο, τηγανητό αυγό,
έμενταλ, αβοκάντο και μπείκον.
Σερβίρεται με πατάτες τηγανητές
club sandwich with roast fillet of
chicken, fried egg, emental cheese.
avocado and bacon. Served with
french fries

SAN MIGUEL (DRAFT) 350ml
SAN MIGUEL (BOTTLE)
WESTEINER 0%
KΡΑΝΑΪΣ
ΧΙΟΣ ΦΡΕΣΚΙΑ 330ml
IKARIOTISSA 330ml
CORONA
DELPHI 750ml

15.00 €
beach boy burger, με μοσχαρίσιο
μπιφτέκι Angus, τυρί cheddar,
ψητός ανανάς, καπνιστό μπεικον και
mango chutney. Σερβίρεται με
πατάτες τηγανητές
beach boy burger Black Angus with
cheddar, grill pineapple, bacon and
mango chutney. Served with french
fries
μίνι τορτίγιας με spicy κοτόπουλο
αβοκάντο και κόκκινο κρεμμύδι
με κόλιανδρο
spicy chicken tortillas, avocado,
red onions and coliander salad

11.00 €

πίτσα με bufala μοτσαρέλα,
φρεσκοκομμένο προσούτο και
φρέσκια ντομάτα
pizza with mozzarella bufala,
prosciutto and fresh tomato

12.00 €

πίτσα με βασιλικό, κατσικίσιο τυρί, 12.00 €
προσούτο cotto και φρέσκα σύκα
pizza with prosciutto cotto basil, goat
cheese, mozzarella and fresh figs

3.50 €
5.00 €
5.00 €
5.00 €
6.00 €
6.00 €
6.00 €
16.00 €

by the glass
150ml

LA FARRA TREVISO Prosecco 2016,
Glera Veneto

4.00€

PETALO GOFAS ESTATE white

4.00€

LYRARAKIS 2016 Alagni, Crete
(rose Mandilari, red Kotsifali)

4.00€

ΜΗΛΙΤΗΣ / APPLE CIDER

picks
on the
beach
FROZEN MARGARITA

Ορισμένα από τα λαχανικά και τα φρούτα, είναι δικής μας φροντίδας
και βιολογικής καλλιέργειας στο μποστάνι του Godai.
Some of the fruits and vegetables are biological farming
and they are being produced in Godai’s vegetable garden.

DAIQUIRI STRAWBERRY

6.00 €

3.50 €

brunch

καφές / coffee
φυσικός χυμός πορτοκάλι
fresh orange juice

10.00 to
13.00

κέικ με σοκολάτα και μπανάνα
banana and chocolate cake
φρέσκια φρουτοσαλάτα από φρούτα εποχής
fresh seasonal fruit salad
or
γιαούρτι με μέλι / yogurt with honey
ομελέτα με τυρί έμενταλ, προσούτο και μανιτάρια
3 eggs omelette, ham, emmental cheese and fresh
mushrooms
or
2 αυγά μπένεντικτ με proschiutto cotto και
φρεσκοψημένο μπριος
2 eggs benedict with prosciutto cotto and
freshly baked brioche
or
πανκέικς με πραλίνα, μπανάνες και τριμμένο
φουντούκι
praline and banana with hazelnut pancakes

14.00 € /person
Serviced, not buffet, at the restaurant area

