LOB B Y
MENU
SA L A D S
Classic Caesar’s Salad
Add grilled chicken
Add grilled prawns

€12.50
€2.50
€3.00

Lettuce hearts, parmesan flakes, pan fried croutons, crispy bacon mixed with
Classic Caesar’s dressing
Καρδιές μαρούλλι,φέτες τυριού παρμεζάν, τηγανητά κρουτόνς και μπέικον
σερβιρισμένα με κλασσικό σος σάλτσας Καίσαρα
Traditional Greek salad

€12.75

Παραδοσιακή χωριάτικη σαλάτα
Oceans Seafood salad
Salad with octopus, calamari, king prawns, smoked and fresh salmon
served with a cardamom vinaigrette
Σαλάτα με χταπόδι, καλαμαράκι, καπνιστό και φρέσκο σολομό
σερβιρισμένη με σος απο κάρδαμο

€16.50

Mixed salad with pastelaki, pears, served with herbs Brill cheese and
€13.50
tossed with balsamic vinaigrette
Σαλάτα με παστελάκι, αχλάδι, τυρί Brill σερβιρισμένη με βαλσαμικό λαδόξυδο
Dry figs and feta cheese spring rolls
Salad with dry figs, feta spring rolls, roosted hazelnut and tossed with
honey mustard dressing
Σαλάτα με αποξυραμμένα σύκα, ρολάκια απο φέττα , καβουρδισμένα
φουντόυκια σερβιρισμένη με σος μέλι και μουστάρδα

€13.75

Mexican grilled chicken salad
Σαλάτα με κοτόπουλο σχάρας με σος απο ξινή κρέμα, μεξικάνικη πίττα
και κεννέλ απο Guacamole

€14.25

SA N D W IC HE S
Hilton club sandwich
Your classic triple-decker sandwich with roasted chicken, crispy bacon
and fried egg on toasted bread

€16.25

Hilton Burger
Served with French fries and topping of choice, on a sesame seed bun
Σερβίρεται με τηγανιτές πατάτες και σος της αρεσκείας σας σε φραντζολάκι
απο σησάμι

€16.50

Chicken Fajitas
Chicken stripes marinated with Mexican sauce, wrap in Mexican flour
tortilla served with guacamole and sour cream
Λορίδες απο μαριναρισμένο κοτόπουλο με μεξικάνικη σάλσα, τυλιγμένο σε
μεξικάνικη πίττα σερβιρισμένο με αβοκάντο σάλσα και ξυνή κρέμα

€14.00

Honey and Mustard Chicken sandwich
Marinated chicken fillet with honey and mustard served in Panini bread
Μαριναρισμένο στήθος κοτοπούλου με μέλι και μουστάρδα σερβιρισμένο#
σε ψωμί πανίνι

€15.75

Ham and Cheese Sandwich
Served with French fries on sliced white bread
Σερβίρεται με τηγανητές πατάτες σε άσπρο ψωμί

€13.00

Lountza and Halloumi Sandwich
Served with French fries on ciabatta bread
Λούντζα και χαλλούμι στη σχάρα με τηγανιτές πατάτες σε ψωμί ciabatta

€13.25

Pastrami Sandwich
Served with chives cream cheese served with tomatoes, gherkins and
French fries
Παστράμι σάντουιτς σερβιρισμένο μαζί με κρεμόδες τυρί, ντομάτα ,
αγγουράκι ξιδάτο και τηγανιτές πατάτες

€14.25

All sandwiches are served with crisps.

C REP ES
Chicken and Mushroom crepe served with light cream cheese sauce
Κρέπα από κοτόπουλο και μανιτάρια σερβιρισμένη με σάλτσα από
κρέμα και τυρί

€15.00

Prosciutto, mozzarella cheese and sun dried tomato pesto sauce
Κρέπα με προσιούτο, τυρί μοτσαρέλλα σερβιρισμένη με σάλτσα από
αποξηραμένες τομάτες και βασιλικό

€15.25

Chocolate Praline crepe with caramelized pineapple and almonds
Κρέπα με σοκολάτα πραλίνα, καραμελωμένο ανανά και αμύγδαλα

€8.50

Tiramisu Chocolate crepe with crumble biscuit
Κρέπα με σοκολάτα τιραμισού σερβιρισμένη με μπισκότο crumble
Chocolate Praline crepe with strawberries and strawberry coolly
Κρέπα με σοκολάτα πραλίνα και φράουλες σερβιρισμένη με κουλή
από φράουλες

Vegetarian

Healthy Options

All prices include VAT at the current rate. For those with special dietary requirements or allergies
who may wish to know about ingredients used, please ask the Manager.

€8.00
€9.00

D E SE RT S

Chocolate Loving spoon
Crème Brule
Apple pie served with vanilla ice cream
Μηλόπιτα σερβιρισμένη με παγωτό βανίλια
Home made walnut pie
Παραδοσιακή καρυδόπιτα
Anari cheese cake
Κέικ με αναρί

