beach
menu
coffees
ESPRESSO
CAPPUCCINO
CAPPUCCINO DOUBLE
ESPRESSO DOUBLE
FREDDO ESPRESSO
FREDDO CAPPUCCINO
FRAPPE

3.00 €
4.00 €
4.00 €
4.00 €
4.00 €
4.00 €
4.00 €

refreshments
WATER
0.50€/1.50 €
ΑRIZONA PEACH
5.00 €
ARIZONA HONEY
5.00 €
ARIZONA LEMON
5.00 €
AMITA
4.00 €
LEMONADE
3.50 €
ORANGE
3.50 €
SPRITE
3.50 €
SODA
3.50 €
COCA COLA
3.50 €
RED BULL
3.50 €
SCHWEPPES GRAPEFRUIT/TONIC
4.00 €

locals

fresh juices
smoothies
GINGER PURPLE
6.00/7.00 €
μαύρο μούρο, μπανάνα, αρώνια, πιπερόριζα
bluberry, banana, aronia, ginger
6.00/7.00 €

RED RUM
φράουλα, κεράσι, chia
strawberry, cherry, chia

ΛΕΜΟΝΑ∆Α
• τζίντζερ & στέβια • μαστίχα Χίου
LEMONADE
• ginger & stevia • chios mastic

5.00 €

βυσσινάδα με χυμό λεμόνι και στέβια
sour cherry with lemon twist

5.00 €

φραουλάδα με χυμό λεμόνι και στέβια 5.00 €
strawberry juice with mint and stevia
μανταρίνι Ερμιόνης bio
tangerine from Ermioni bio

5.00 €

ρόδι Ερμιόνης bio
pomegranate from Ermioni bio

5.00 €

MIND BLOW
6.00/7.00 €
καρότο, ροδάκινο, μάνγκο, κανέλλα
carrot, peach, mango, cinnamon

φραγκόσυκο Ερμιόνης bio
prinkly pear from Ermioni bio

5.00 €

D.TOX
ανανάς, μάνγκο, μήλο, μέντα
pineapple, mango, apple, mint

6.00/7.00 €

ice creams

POP EYE
σπανάκι, μπρόκολο, μήλο, μέντα
spinach, broccoli, apple, mint

6.00/7.00 €

σοκολάτα / βανίλια / φράουλα / φυστίκι /
cookies
chocolate / vanilla / strawberry / pistacchio /
cookies

PINKY BLENDERS
6.00/7.00 €
μπανάνα, βύσσινο, νιφάδες βρώμης
banana, sour cherry, oat flakes

sorbet λεμόνι / sorbet lemon

juices

3€/scoop

bites

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

4.00 €
4.00 €

5€/2 scoops

Γρανίτα φράουλα / καρπούζι
Water ice strawberry / watermelon

MUFFINS
chocolate / red velvet / blueberries
DONUTS
caramel / vanilla / chocolate

3.00 €
3.00 €

5.00 €

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

5.00 €

σετ ομπρέλας / umbrella set
high season 25€

15€

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

καθιστικό παραλίας gazebo

50€

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

beer
by the
sea
10.00
to
13.00

brunch
βιολογικά αυγά τηγανητά με
μπέικον
fried bio eggs with bacon
oμελέτα απλή/σπέσιαλ με
κρεμμύδι/μανιτάρια/πιπεριά/
προσούτο
greek omelette simple/special

8.00 €

8.00/10.00 €

παραδοσιακή ελληνική τηγανίτα
με μέλι/κανέλλα/τυρί φέτα
traditional greek pancake with
honey/cinnamon/feta cheese

9.00 €

desserts
φρέσκια φρουτοσαλάτα με φρούτα
εποχής
fresh fruit salad

7.00 €

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

6.00 €

13.00
to
19.00

σαλάτα Godai ντοματίνια, αγγούρι,
αλμυρίκια, ξινομυζήθρα Τρίπολης
godai salad with cherry tomatoes,
alimrikia and cucumber, with soft
goat cheese from Peloponnese

13.00 €

σαλάτα κους κους, ψητό φιλέτο
κοτόπουλο με σουμάκ, τοματίνια,
αγγούρι και μυρωδικά
tabouleh chicken salad with sumac,
cherry tomato, cucumber and herbs

13.00 €

φιλέτο φρέσκου ψαριού σε
μαρινάδα για ούζο
fish fillet marinated for ouzo tapas

San Miguel draft 350ml
΄ Lager
Κραναϊς
Ikariotissa
Chios freskia
Corona
Delphi 750ml
Westeiner 0%

by the glass
LA FARRA TREVISO PROSECCO 2016, 5.00 €
GLERA VENETO

8.00 €

πίτσα με προσούτο και μοτσαρέλα, 13.00 €
φρέσκια ντομάτα και βασιλικό
burrata and prosciutto pizza with
fresh tomato and basil

PETALO GOFAS ESTATE WHITE

5.00 €

ΜΕΛΑΣ NAUTILUS ROSE

5.00 €

wine
WHITE
Gofas Petalo
Kitrus, Μαλαγουζιά
Αρλεκίνων Χώρα, Chardonnay
Τέχνη Αλυπίας, Sauvignon-Ασύρτικο

26 €
30 €
27 €
29 €
26 €
37 €
38 €

πίτσα με πεπερόνι, κολοκύθι και
μπουράτα μοτσαρέλα
handmade pepperoni pizza with
zucchini and fresh burrata

13.00 €

ROSE
Nautilus Melas
Idylle Melas 750ml
Domaine Λαζαρίδης

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

14.00 €

champagne

κλαμπ σάντουιτς σε χωριάτικο
14.00 €
ψωμί με φιλέτο κοτόπουλο,
τηγανητό αυγό, μπέικον, ντομάτα,
μαρούλι
country style club sandwich, grill fillet
of chicken, fried egg, bacon, tomato,
lettuce
beach boy burger, με μοσχαρίσιο
μπιφτέκι, τυρί cheddar,
καραμελωμένα κρεμμύδια,
καπνιστό μπέικον, bbq σως
τηγανητό αυγό
beach boy burger with cheddar,
caramelised onions, bacon bbq
sauce, fried egg

16.00 €

παραδοσιακά κεφτεδάκια με
πατάτες τηγανητές
fried meatball with french fries

14.00 €

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.

5.00 €
4.00 €
6.00 €
6.00 €
6.00 €
22.00 €
5.00 €

Moët & Chandon 750ml
Veuve Vlicquot 750ml
Karanikas* rose 750ml
La Farra Treviso Prosecco 2017, Glera
Veneto, rose

180 €
200 €
90 €
40 €

cocktails
SUNSET SPRITZ
aperol, prosecco, hibiscus syrup
CUCUMBER SMASH
gin, lemon, cucumber puree
SUMMER BREEZE
vodka, lime, jasmine syrup
CARRIBEAN DREAM
rum blanco, lime, coconut
flavour: pineapple/strawberry/mango`/passion fruit
MARGARITA/PALOMA
ZOMBIE

13.00 €

DAIQUIRI STRAWBERRY
FROZEN MARGARITA

11.00 €

