
 

 
Ibiscus Pool Bar 

 

 

 

 

ΣΑΛΑΤΕΣ | SALADS 

 

Χωριάτικη σαλάτα | Greek salad  
ντοματίνια, αγγούράκι Κνωσσού, κρεμμυδάκι εσαλότ, φρέσκα μυρωδικά, γλιστρίδα, φέτα, ελιές Καλαμών, κρουτόν εφτάζυμο. 

cherry tomatoes, cucumber, shallots, fresh herbs, purslane, soft feta cheese, ‘Kalamata’ olives, eftazymo crouton 

11€ 
 

Σαλάτα αρωματική με τραγανές γαρίδες| Aromatic salad with crispy shrimps 

ντρέσινγκ αγουρίδας, αβοκάντο, καλαμπόκι, πικάντικη μαγιονέζα 

sour grape dressing, avocado, corn, spicy mayonnaise 

16€ 

 

Σαλάτα κοτόπουλο | Chicken salad   
κοτόπουλο χωριάτικο, δροσερά μαρούλια, γραβιέρα, πανσέτα τραγανή, καλαμπόκι, αβοκάντο, ντρέσινγκ αντζούγιας, κρουτόν 

country chicken, fresh lettuce, graviera cheese, crispy pork belly, corn, avocado, mustard dressing, crouton 

15€ 

Σαλάτα πλιγούρι | Bulgur salad   

κινόα, φαγόπυρο, αβοκάντο, ντρέσινγκ εσπεριδοειδών, τόνος ή απάκι 

quinoa, buckwheat, avocado, citrus fruits dressing, 

with tuna fish filet | or | Cretan cold cut ‘’apaki’’ 

16€ 

 

Σαλάτα με τόνο | Tuna fish  salad   

καρδίες μαρουλιών, τόνος μαρινέ, μαγιονέζα από φυστίκι αράπικο, μυρώνια, λαδολέμονο 

lettuce, marinated tuna, ground-nuts mayonnaise, cervil, oil and lemon dressing 

15€ 

 

 

ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ | SANDWICH 

 

Κουλούρι Θεσσαλονίκης ψημένο | Baked Thessaloniki bagel  
γραβιέρα μαλακιά, χοιρομέρι καπνιστό, γαλένι συνοδεία πράσινης σαλάτας, ντοματίνια 

soft graviera cheese, gammon (smoked ham), galeni cheese with green salad, cherry tomatoes 

14€ 

 

Τρίπατο σάντουιτς | Triple  sandwich   
στρώσεις από τυρί, καπνιστή πανσέτα, κοτόπουλο, ντομάτα κονφί, μαρούλι, ομελέτα, γαλένι, χωριάτικη τηγανιτή πατάτα 

cheese, smoked pork belly, chicken, tomatoes confit, lettuce, omelet, galeni cheese, country fried potatoes 

15€ 

 

Κυπριακή πίτα | Cypriot pita   

κεφτέδες από φακές και κινόα, αβοκάντο με λεμόνι, μελιτζάνα baba ghanouj, καρότα μελωμένα 

lentil and quinoa balls, avocado with lemon, baba ghanouj eggplant, honeyed Carrots 

14€ 

 

Πίτα γύρος κοτόπουλο| Pita chicken gyros   

κοτόπουλο μπούτι σχάρας, τζατζίκι πιπεριάς, κρεμμύδι, ντομάτα, μαϊντανός, με συνοδεία τηγανιτές πατάτες 

grilled chicken thigh, pepper tzatziki, onion, tomatoes, parsley, with fried potatoes 

15€ 

 

Χειροποίητο αλμυρό εκλέρ | Handmade salty éclair   

λουκάνικο προβατίνας με πράσο σχάρας, πολίτικη σαλάτα,  ντρέσινγκ μουστάρδας 

grilled leek sheep sausage, politiki salad, mustard dressing 

16€ 



 

 

 

Xωριάτικη πατάτα τηγανιτή |Rustic fried chips  
χωριάτικη ροδέλα τηγανιτής πατάτας σε ελαιόλαδο, με τριμμένο ανθότυρο και ρίγανη 

country potato roll, fried in olive oil, with grated cheese and oregano 

7€ 

 

Κοφτό μακαρόνι με απάκι | Pasta with smoked pork apaki  

με τυριά γκρατινέ σε πήλινο 

with baked cheese 

14€ 

 

Κρύα πάστα | Cold pasta  

με λαχανικά και ντρέσινγκ παντζαριού 

with vegetables and beetroot dressing 

12€ 

 

Καλιτσούνι | Kalitsouni  

με σάλτσα φρέσκιας ντομάτας, κατσοχοίρι, προσούτο, μιζούνα 

with fresh tomato sauce, katsochiri local cheese, prosciutto, mizuna 

14€ 

Ανοιχτή πίτα κουρού | Kourou pie  

Με ανθότυρο, λούντζα,, γλυκιά γραβιέρα, αυγό, ρόκα 

With cottage cheese, sweet graviera cheese, cypriot smoked pork, egg, rocket 

15€ 

 

 

ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ | DESSERTS 

 

Φρούτα εποχής | Fresh seasonal fruits 

Frische Saisonfrüchte | Fruits de saison 

10€ 

Γαλακτομπούρεκο | Traditional custard filled pastry “galaktoboyreko”  

11€ 

 

Παγωμένη κρέμα εσπεριδοειδών | Semifreddo Grand Marnier  

με σάλτσα φράουλας και μαριναρισμένες φράουλες  

with marinated strawberries 

12€ 

 

Παγωμένη σούπα φράουλας και βατόμουρου | Frozen strawberry and raspberry soup 

με φρούτα του δάσους και παγωτό βανίλια Μαδαγασκάρης 

with forest fruits and Madagascar vanilla ice cream 

12€ 

 

Μπράουνις | Brownies  
με πραλίνα φουντουκιού 

with hazelnut praline mousse 

13€ 

 

 


