
Σχετικά με εμάς
To Royal Sun Ηotel ιδρύθηκε για πρώτη φορά το 1990 από την οικογένεια Αρχάκη και ανακαινίστηκε το 2013 με την προσθήκη 

της καινούργιας δυτικής πτέρυγας. Το ξενοδοχείο ξεκίνησε ως κατάλυμα της αμερικανικής αεροπορικής βάσης και το 2014 

άνοιξε τουριστικά για πρώτη φορά. Η ιστορική θέα του ξενοδοχείου ήταν όραμα του ιδρυτή Κων/νου Αρχάκη από τα τέλη της 

δεκαετίας του ‘80. Το όνομα Royal Sun επιλέχθηκε συγκεκριμένα για το υπέροχο ηλιοβασίλεμα που απολαμβάνει κάποιος από 

τη μοναδική τοποθεσία του ξενοδοχείου με θέα όλα τα Χανιά. Η οικογενειακή και παράλληλα εκλεπτυσμένη ατμόσφαιρα του 

ξενοδοχείου επιτρέπει σε κάθε επισκέπτη να βιώσει μία μοναδική εμπειρία Η καφετέρια συνδυάζει το πρωινό χαλαρό καφεδάκι 

με την πανοραμική θέα των Χανίων Την ίδια στιγμή το εστιατόριο παρουσιάζει τη ρομαντική εμπειρία δείπνου με ένα διαφορετικό 

σκηνικό στα χρώματα του ηλιοβασιλέματος. Το ανανεωμένο γευστικό μενού κυμαίνεται στις ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις 

με σύγχρονες ευρωπαϊκές και fusion πινελιές. Ο συνδυασμός της γευστικής με την οπτική αίσθηση 

αποτυπώνει την αξέχαστη εμπειρία του Royal Sun. 

Σας ευχόμαστε καλή όρεξη!

About us
Royal Sun Ηotel was founded for the first time in 1990 from family Archakis and renovated in 2013 with the extension of the 

new west wing. The hotel started as an accommodation for the american air base and in 2014 opened tourist for the first time. 

The historic view of the hotel was a vision of the founder Konstantinos Archakis since the 80s. The name of Royal Sun was 

specifically chosen out of the magnificent sunset view , which someone can enjoy from the unique height and location. Royal Sun 

allows every guest to experience a sophisticated and family atmosphere simultaneously, creating in the end a unique experience 

for everyone The cafeteria combines your morning coffee with the panoramic city view. Our restaurant presents a different scenery 

full with romantic colors of the sunset, perfect for dinnertime. Our renewed menu is diverse with traditional Greek flavors blend in 

contemporary european and fusion cuisine. The sense of taste combined with the sense of taste reflects 

an unforgettable experience at Royal Sun. 

Enjoy!



Ορεκτικά
Appetizers

ΣΚΟΡΔΟΨΩΜΟ 
με λιωμένη μοτσαρέλα

ΝΤΑΚΟΣ
φρέσκια Χανιώτικη μυζήθρα, ντομάτα 
με κάπαρη και ελιές 

ΤΡΙΑ ΣΕ ΕΝΑ
σπιτικά ντολμαδάκια, μους λευκού ταραμά 
και καπνιστή μελιτζανοσαλάτα

ΜΠΡΟΥΣΚΕΤΕΣ 
ΚΑΠΝΙΣΤΟΥ ΣΟΛOΜΟΥ
με αβοκάντο και dressing πορτοκάλι

ΤΑΛΑΓΑΝΙ ΨΗΤΟ
με λαχανικά και κρέμα βαλσάμικο σύκου

ΛΕΥΚΟΣ ΜΠΕΚΡΗΣ ΜΕΖΕΣ
φιλετίνια κοτόπουλο με μανιτάρια 
και ελαφριά καπνισμένη κρέμα

ΜΟΣΧΑΡΙ ΦΙΛΕΤΟ ΚΑΡΠΑΤΣΙΟ
αρώματα μπαχαρικών, 
φύτρες λαχανικών, κάπαρη και λάιμ

ΜΠΟΥΡΕΚΑΚΙΑ ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ
με μυζήθρα, κολοκύθια και καρότα 
συνοδεύεται με σάλτσα γιαουρτιού 
και δυόσμου

ΡΟΛΑ ΠΑΣΤΟΥΡΜΑ
με φύλλο ρυζιού, μυζήθρα, 
λιαστή ντομάτα και ντιπ γλυκόξινο τσίλι 
και dressing γιαουρτιού

GARLIC BREAD WITH CHEESE  3.00
with melted mozzarella cheese

«NTAKOS» 4.70
small barley rusks, olive oil, 
tomato sauce and soft traditional goat cheese

«DOLMADAKIA» 7.70
stuffed grape leaves with rice
served with white tarama mousse 
and smoked eggplant salad

BRUSCHETTA  7.80
WITH SMOKED SALMON (3 pIECES)
with avocado and orange dressing

TALAGANI GRILLED CHEESE 6.00
with vegetables 
and balsamic fig cream dressing 

BEKRI ΜΕΖΕ 7.00
pieces of chicken fillet and mushrooms 
finished in wine and light smoked cream 

BEEF FILLET CARpACCIO 11.50
with spices, vegetable sprouts, 
capers and lime

LOCAL BOUREKAKIA 6.90
with mizithra cheese, zucchini and carrots 
served with yogurt and mint sauce

pASTURMA ROLLS 8.00
with rice fyllo dough, mizithra cheese, 
sun dried tomato and sweet chilly mixed 
with cream yogurt sauce



ΤΣΙΠΣ ΠΑΤΑΤΑΣ “MAxI”
τραγανά φλέικς πατάτας 
με σάλτσα τσένταρ και μπέικον

ΜΑΝΗΤΕΣ MIx
σωταρισμένα mix μανιτάρια 
με λευκό κρασί και μαύρη τρούφα

ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΣΑΓΑΝΑΚΙ
παναρισμένη σε πάνκο 
με ντιπ γλυκόξινο τσίλι

ΚΑΠΝΙΣΤΑ ΧΩΡΙΑΤΙΚΑ 
ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ
με τραγανές τηγανητές πατάτες 
και ντιπ πικάντικης σάλτσας

ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ 
ΦΤΕΡΟΥΓΕΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ
με τηγανητές πατάτες και 
ντιπ μπάρμπεκιου σάλτσας

ΤΡΑΓΑΝΕΣ ΓΑΡΙΔΕΣ* ΤΕΜΠΟΥΡΑ
με δροσερή γλυκοπικάντικη κρέμα 
γιαουρτιού

ΚΑΛΑΜΑΡΙ* ΑΛ ΠΕΣΤΟ
σωτέ καλαμάρι σε σάλτσα με ούζο 
και πέστο βασιλικού

SpRING ROLLS ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 
με σάλτσα γλυκόξινη

pOTATOES CHIpS “MAxI” 7.10
with cheddar sauce and bacon

MIxED MUSHROOMS 6.80
sautéed mushrooms 
with white wine and black truffle

GRAVIERA SAGANAKI 5.80
traditional fried goat cheese, 
breaded panko

TRADITIONAL 
SMOKED SAUSAGES 7.80
with fried potatoes 
and spicy sauce

FRIED CHICKEN WINGS 7.90
with fried skinned potatoes 
and BBQ sauce dip

CRISpY SHRIMpS* TEMpURA 10.50
sweet chilly mixed 
with cream yogurt sauce

CALAMARI* AL pESTO 10.80
sautéed calamari with basil pesto 
finished with ouzo 

SpRING ROLLS 6.50
vegetables with sweet & sour sauce

Ορεκτικά • Appetizers
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ΑΝΑΜΕΙΚΤΗ ΣΑΛΑΤΑ
iceberg, λόλα πράσινη & κόκκινη, 
μαρούλι, πατάτα βραστή, ντομάτα, 
καρότο, λιαστή ντομάτα, πολύχρωμες 
πιπεριές και dressing βαλσάμικο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΛΑΤΑ
αγγούρι, ντομάτα, κρίθινο παξιμάδι, 
κρεμμύδι, ελιές, κάπαρη, πράσινη 
πιπεριά, με φέτα ή Χανιώτικη μυζήθρα

ΣΑΛΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΙΣΑΡΑ
μαρούλι, iceberg, καλαμπόκι, κρεμμύδι, 
αγγούρι, κοτόπουλο, μπέικον, 
παρμεζάνα, κρουτόν, remoulade 
dressing

ΠΡΑΣΙΝΗ ΣΑΛΑΤΑ 
ME ΡΟΚΦΟΡ DRESSING
μαρούλι, iceberg, λόλα πράσινη, 
σπανάκι, φρέσκο κρεμμύδι, άνηθος, 
πράσινο μήλο, ανανάς, κάσιους και 
dressing ροκφόρ

ΣΑΛΑΤΑ ΜΕ ΣΤΑΦΥΛΙΑ
μαρούλι, iceberg, τραγανή τορτίγια, 
σταφύλι, κρεμμύδι, σουσάμι, παρμεζάνα 
και γλυκόξινο dressing μέλι - μουστάρδα

MIxED SALAD 7.10
iceberg, red & green lola, lettuce, 
boiled potato, tomato, carrot, 
sun dried tomato, colorful peppers 
and balsamic cream

GREEK SALAD 7.30
cucumber, tomato, barley rusk, 
onion, olives, capers, green pepper,  
with feta cheese or mizithra cheese

CAESAR’S SALAD 8.00
lettuce, iceberg, corn, onion, 
cucumber, chicken, bacon, 
Parmesan, croutons, 
remoulade dressing

GREEN SALAD  7.60
WITH BLUE CHEESE DRESSING
lettuce, iceberg, green lola, spinach, 
fresh onion, dill, green apple, pineapple, 
cashews and Roquefort dressing

SALAD WITH GRApES 7.20
lettuce, iceberg, crispy tortilla, 
grapes, onion, sesame seeds, 
Parmesan and honey - mustard dressing

Σαλάτες
      Salads



Σαλάτες • Salads
ΠΡΟΣΟΥΤΟ - ΠΑΡΜΕΖΑΝΑ
μαρούλι, iceberg, κόκκινη & πράσινη 
λόλα, ντομάτα, πορτοκάλι, κρέμα 
βαλσάμικο, ελαιόλαδο

ΣΑΛΑΤΑ ΚΑΠΝΙΣΤΟΥ ΣΟΛΟΜΟΥ
ΜΕ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ
μαρούλι, iceberg, κόκκινη λόλα, 
καρότο, μανούρι, πορτοκάλι, καπνιστός 
σολομός Νορβηγίας και dressing 
πορτοκάλι   

pROSCIUTTO - pARMESAN 8.50
lettuce, iceberg, green & red lola, 
tomato, orange,  
balsamic cream, olive oil

SMOKED SALMON SALAD 8.70
WITH ORANGE
lettuce, iceberg, red lola, carrot, 
manouri cheese, orange, smoked salmon 
and balsamic orange cream

Σούπες • Soups
ΚΟΤΟΣΟΥΠΑ

ΣΟΥΠΑ ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ

ΝΤΟΜΑΤΟΣΟΥΠΑ

ΡΙΖΟΤΟ ΜΕ ΛΑΧΑΝΙΚΑ

ΦΡΕΣΚΑ ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ ΠΟΡΤΣΙΝΙ 

ΓΑΡΙΔΕΣ* ΡΙΖΟΤΟ 
με σάλτσα σαφράν

CHICKEN SOUp 6.50

MUSHROOM SOUp 5.50

TOMATO SOUp 5.50

RISOTTO WITH VEGETABLES 8.20

RISOTTO WITH MUSHROOMS 9.40

RISOTTO WITH SHRIMp* 11.60
 with saffron sauce

Ριζότο • Risotto
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ΝΑΠΟΛΙΤΑΝΑ
με πλούσια σάλτσα φρέσκιας ντομάτας 
και βασιλικό.

ΜΠΟΛΟΝΕΖ
με φρέσκο μοσχαρίσιο κιμά, 
αρωματικά, παρμεζάνα και ντομάτα

ΚΑΡΜΠΟΝΑΡΑ
με πλούσια κρέμα γάλακτος, 
καπνιστό μπέικον και παρμεζάνα

ΠΑΠΑΡΔΕΛΕΣ FUNGI
φρέσκα μανιτάρια πορτσίνι σε σάλτσα 
με μαύρη τρούφα και παρμεζάνα

ΡΙΓΚΑΤΟΝΙ ΜΕ ΣΑΛΤΣΑ ΡΟΚΦΟΡ
σπανάκι, κοτόπουλο φιλέτο, 
κρέμα γάλακτος και ροκφόρ

ΛΙΓΚΟΥΙΝΙ ΜΕ ΦΡΕΣΚΟ ΣΟΛΟΜΟ
ντοματίνια, φρέσκο κρεμμυδάκι, 
λάιμ, κονιάκ, κρέμα γάλακτος

ΓΑΡΙΔΟΜΑΚΑΡΟΝΑΔΑ
7 γαρίδες* No2, φρέσκια σάλτσα ντομάτας, 
σαφράν, σκορδόλαδο και ούζο

NOODLES ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ
φρέσκα λαχανικά σοτέ με κοτόπουλο 
sweet chili, λεμόνι και oyster sauce

NApOLITAN 7.80
with rich tomato sauce, 
flavored with basil

BOLOGNESE 8.20
with beef minced meat,  
tomato sauce and Parmesan cheese

CARBONARA 8.50
with smoked bacon, cream sauce 
and Parmesan

pAppARDELLE FUNGHI 9.50
with fresh porcini mushrooms,
 dark truffle and Parmesan cheese

CHICKEN RIGATONI
& BLUE CHEESE SAUCE 10.50
spinach, chicken fillets, 
cream and blue cheese, 

LINGUINE WITH FRESH SALMON 14.00
cherry tomatoes, fresh onions,
lime, brandy, cream sauce

LINGUINE WITH SHRIMpS 12.80
7 shrimps* No2, fresh tomato sauce, 
saffron, flavored garlic olive oil and ouzo

CHICKEN NOODLES 10.80
fresh vegetables sauté with chicken, 
sweet chili sauce, lemon and oyster sauce

Ζυμαρικά • Pasta
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ΜΟΥΣΑΚΑΣ 
φρεσκοψημένος της ώρας 

με παραδοσιακή συνταγή

ΠΑΣΤΙΤΣΙΟ CONCHILE
γεμιστά πεντανόστιμα ζυμαρικά από 

μεγάλα κοχύλια με φρέσκο μοσχαρίσιο 
κιμά, αρωματικά τυριά και μπεσαμέλ, 

ψημένα της ώρας

ΝΤΟΜΑΤΑ & ΠΙΠΕΡΙΑ ΓΕΜΙΣΤΑ
με φρέσκα αρωματικά, 

ρύζι και σάλτσα γιαουρτιού

ΚΛΕΦΤΙΚΟ
αρνάκι αργοψημένο στην λαδόκολλα 

με πατατούλες, καρότο 
και αρωματικά μπαχαρικά

MOUSAKAS
layers of potatoes, eggplant, 
lean beef minced meat and béchamel 
cream with Parmesan on the top 
(baked in the oven)

pASTICCIO 
WITH STUFFED CONCHILE
delicious big pasta shells, stuffed with 
lean beef minced meat, flavored 
with Parmesan and béchamel cream 
on the top (baked in the oven)

STUFFED TOMATO & pEppER
with rice and herbs 
served with yoghurt sauce

KLEFTIKO
lamb slow cooked for 3 hours 
in the oven, potatoes, carrot 
and aromatic spices

Μαγειρευτά
   Traditional Dishes

9.00

9.00

8.00

13.00



ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΠΑΡΜΕΖΑΝΑ
σνίτσελ φιλέτο με λιωμένη παρμεζάνα 
και ζυμαρικά ριγκατόνι με σάλτσα 
ντομάτας

ΓΕΜΙΣΤΟ ΦΙΛΕΤΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ
με μυζήθρα, θυμάρι, λιαστή ντομάτα 
και σάλτσα πορτοκάλι

ΦΙΛΕΤΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ
ψημένο στη σχάρα με σάλτσα demi, 
λαχανικά και ρύζι ατμού

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ TERIYAKI
φιλετάκια πάνω σε ρύζι ατμού τζαζμίν 
με πλούσια σάλτσα teriyaki - πορτοκάλι

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ KAΡΥ
φιλετάκια με σάλτσα κίτρινου κάρυ 
σε ρύζι τζασμίν και κουκουνάρι

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ STIR FRY
με λαχανικά και ρύζι ατμού 
και soya σως

ΣΟΥΒΛΑΚΙ ΧΟΙΡΙΝΟ
από ψαρονέφρι, συνοδευόμενο με πίτα, 
πατάτες, ντομάτα, κρεμμύδι, τζατζίκι 
και σάλτσα πάπρικας

BBQ pORK RIBS
χοιρινά παϊδάκια στη σχάρα 
με BBQ σως, σαλάτα και πατάτες

CHICKEN pARMESAN 10.80
chicken schnitzel with melted 
Parmesan and rigatoni pasta 
in tomato sauce

STUFFED CHICKEN FILLET 11.50
stuffed with mizithra cheese, thyme, 
sun dried tomato in orange sauce

FILLED CHICKEN 10.70
grilled chicken fillet with vegetable, 
demi sauce and steamed rice

CHICKEN TERIYAKI 11.20
chicken fillets on jasmine rice with 
rich teriyaki and orange sauce

CHICKEN WITH CARRY 10.90
chicken fillets in yellow curry sauce 
with jasmine rice and pine nut seeds

STIR FRY CHICKEN 11.70
with vegetables and steamed rice 
and soya sauce

pORK FILLET SKEWER 10.50
served with pita bread, potatoes, 
tomatoe, onion, tzatziki 
and paprika sauce

BBQ pORK RIBS 12.00
spare ribs on the grill with BBQ sauce, 
salad and potatoes

Κυρίως Πιάτα
Main Dishes



Κυρίως Πιάτα • Main Dishes
ΧΟΙΡΙΝΗ ΜΠΡΙΖΟΛΑ xL
ψημένη στο grill με τραγανές πατάτες, 
σαλάτα και BBQ σως 

ΣΝΙΤΣΕΛ ΧΟΙΡΙΝΟ
με σάλτσα κρέμα - μανιτάρια, 
πατάτες και λαχανικά

ΨΑΡΟΝΕΦΡΙ ΜΕ ΤΖΙΝΤΖΕΡ
μαριναρισμένο στη σχάρα, πάνω σε 
αρωματισμένη βάση πατάτας τσιπς και 
πλούσια σάλτσα soya-τζίντζερ-πορτοκάλι

ΠΑΝΣΕΤΕΣ ΜΑΡΙΝΑΤΕΣ
ψημένες στη σχάρα με πατάτες 
και ντρεσαρισμένη σαλάτα

ΠΑΪΔΑΚΙΑ ΑΡΝΙΣΙΑ
ψημένα στο grill με σαλάτα και πατάτες

MIx GRILL
με φιλέτο κοτόπουλο, καπνιστό λουκάνικο, 
χοιρινή πανσέτα, παϊδάκια και ζουμερό 
μοσχαρίσιο μπιφτέκι με BBQ σως, πατάτες 
και ντρεσαρισμένη σαλάτα

ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ RIB - EYE
ψημένο στη σχάρα με BBQ σως, 
αρωματισμένες φλούδες πατάτας 
και λαχανικά

ΖΟΥΜΕΡΑ ΜΠΙΦΤΕΚΙΑ
από φρέσκο μοσχαρίσιο κιμά, 
αρωματισμένες πατάτες, ντρεσαρισμένη 
σαλάτα και σάλτσα πάπρικας

Τ-ΒΟΝE
με αρωματισμένες πατάτες και λαχανικά        

pORK CHOp xL 9.80
grilled pork steak with crispy potatoes, 
salad with dressing and BBQ sauce

pORK SCHNITZEL 11.50
with cream - mushrooms sauce, 
potatoes and vegetables

pORK WITH GINGER 11.20
grilled marinated fillet on 
flavored potato chips base 
and rich soya-ginger-orange sauce

pANCETTA 9.00
boneless marinated pork ribs on the grill 
with potatoes and salad with dressing

GRILLED LAMB CHOpS 14.50
with salad, dressing and potatoes

MIx GRILL 15.00
with chicken fillet, smoked sausage, 
pork pancetta, lamb chops and 
juicy beef burger with BBQ sauce, 
potatoes and salad with dressing

RIB EYE STEAK 18.50
on the grill with BBQ sauce, 
flavored fried potatoes skins 
and vegetables

BURGERS 9.80
τwo juicy fresh beef burgers 
with flavored French fries, 
dressed salad and paprika sauce

GRILLED VEAL CHOp (T-BONE) 14.50
with flavored potatoes and vegetables

Extra Επιλογή Σάλτσας για τα ψητά
Extra Sauce to Accompany your grill

Σάλτσα Demi Κοτόπουλο
Demi Chicken sauce     3.00

Σάλτσα Γλυκού Κρασιού
Sweet wine sauce     3.00

Σάλτσα Πέππερ
pepper sauce     3.00



Ψαρικά • Sea Food
ΨΑΡΙ ΗΜΕΡΑΣ / FISH OF THE DAY (ask the waiter)

.................

ΣΟΛΟΜΟΣ ΦΙΛΕΤΟ με λαχανικά και ρύζι ατμού

SALMON FILLET with vegetables and steamed rice

14.90

ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΣ ΣΚΟΡΔΑΛΙΑ
φιλέτο παναρισμένο σε κουρκούτι και πάνκο με κρεμώδη σάλτσα σκορδαλιάς 

και σπανάκι σοτέ

COD FISH WITH (SKORDALIA) pUREE
fish fillet breaded with panko and puree potato with garlic flavored spinach sauté

11.50

ΓΑΡΙΔΕΣ* ΣΕ ΠΙΚΑΝΤΙΚΗ ΣΑΛΤΣΑ ΝΤΟΜΑΤΑΣ
με σαφράν και αρωματική σαλάτα κους κους 

SpICY SHRIMp*
with tomato sauce, saffron and spices with couscous salad

13.50

ΧΤΑΠΟΔΙ* ΣΧΑΡΑΣ
γαρνιρισμένο με σαλάτα κους κους και λευκό ταραμά 

GRILL OCTOpUS*
with couscous salad and sauce of white tarama

13.50

ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΙΑ* ΤΗΓΑΝΗΤΑ με τσιπς πατάτας και μους ταραμά

FRIED CALAMARI* with potatoes chips and tarama mouse

10.00

ΓΑΡΙΔΕΣ* ΣΧΑΡΑΣ με ψητά πικάντικα λαχανικά και πατάτες

SHRIMp* ON GRILL with spicy vegetables and potatoes

15.50
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ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
Μοτσαρέλα, σάλτσα ντομάτας, βασιλικός 

SpECIAL
Ζαμπόν, μπέικον, μανιτάρια, πιπεριά

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
Λουκάνικο, κρεμμύδια, πιπεριά, 

φέτα, ελιές

pEpERONE
Σάλτσα ντομάτας, 

πιπερόνι σαλάμι, μοτσαρέλα

MAFIOZO
Λουκάνικο, πεπερόνι, μπέικον, κρεμμύδι, 

πιπεριές, ταμπάσκο, μοτσαρέλα

MARGHERITA
Mozzarella, tomato sauce, basil

SpECIAL
Ham, bacon, mushrooms, green peppers

GREEK
Sausages, onions, green peppers, 
feta cheese, olives

pEpERONE
Salami peperoni, 
tomato sauce, mozzarella

MAFIOZO
Sausages, peperoni, bacon, onions, 
green peppers, tabasco, mozzarella

Πίτσα •  Pizza
8.00

11.80

9.50

9.50

11.80



pASTA ΣΟΚΟΛΑΤΙΝΑ

ΤΙΡΑΜΙΣΟΥ

ΛΕΜΟΝΟΠΙΤΑ

ΤΣΙΖΚΕΪΚ 
(βύσσινο ή φράουλα)

ΜΙΛΦΕΪΓ

ΠΡΟΦΙΤΕΡΟΛ

OREO COOKIES

ΖΟΥΜΕΡΟ ΚΕΪΚ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ 

ΜΠΑΚΛΑΒΑΣ

ΚΑΝΤΑΪΦΙ

CHOCOLATE CAKE  4.50

TIRAMISU CAKE  4.50

LEMON pIE 4.30

CHEESE-CAKE  4.30
(black cherry or strawberry)

MILLE FEUILLE 4.80

pROFITEROL 5.10

OREO COOKIES 4.30

CHOCOLATE JUICE CAKE 4.50

BAKLAVA 4.00

KANTAIFI 4.00

Επιδόρπια • Desserts





Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις. / Service and taxes are included.

Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει εάν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό στοιχείο (απόδειξη - τιμολόγιο).
Consumer is not obliged to pay if the notice of payment has not been received (receipt - invoice).

ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΕΝ ΣΕΡΒΙΡΕΙ ΑΛΚΟΟΛ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ
NO ALCOHOL SERVED UNDER THE AGE 18

Η επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να διαθέτει έντυπα δελτία σε ένα ειδικό χώρο κοντά στην έξοδο, 
για την καταγραφή τυχόν παραπόνων.

The establishment is obliged to have a printed form available in a special location near the exit,
for the registration of any complaints.

Αγορανομικός Υπεύθυνος: Αρχάκης Αντώνης



Coffee Snacks Drinks



Εσπρέσο / Espresso 3.10

Φρέντο Εσπρέσο / Freddo Espresso 3.20

Εσπρέσο Διπλό / Espresso Double 3.20

Αμερικάνο / Americano 3.10

Αφογκάτο / Afogato 3.40

Καπουτσίνο / Cappuccino 3.40

Καπουτσίνο Διπλό / Cappuccino Double 3.60

Φρέντο Καπουτσίνο / Freddo Cappuccino 3.40

Μόκα με σιρόπι σοκολάτας
Mocha with chocolate syrup  .............

Λάτε / Late  3.40

Λάτε Κρύο / Late Cold 3.40

Ιρλανδέζικος / Irish Coffee 6.50

Καφές Φίλτρου βανίλια, φουντούκι, καραμέλα
Filter Coffee vanilla, hazelnut, caramel 3.20

Νες Καφέ / Nescafe 2.90

Νες Καφέ Φραπέ 
Nescafe Frappe (iced coffee) 2.90

Ελληνικός / Greek Coffee 2.20

Ελληνικός Διπλός / Greek Coffee Double 3.10

όλοι οι καφέδες διατίθενται και ντεκαφεϊνέ
(επιπλέον χρέωση)
all coffees are available and decaffeinated
(extra charge) 0.30

Καφέδες • Coffee
Σοκολάτα • Chocolate
Σοκολάτα ζεστή ή κρύα
Hot or cold chocolate 4.00

Σοκολάτα λευκή
Chocolate white 4.20

Σοκολάτα πικρή
Chocolate bitter 4.00

Τσάι • Tea
Μαύρο Τσάι/ Black tea
English Breakfast  3.10

γεύσεις / flavors: 
λεμόνι, φράουλα, χαμομήλι
earl grey, green tea, περγαμόντο
lemon, strawberry, chamomile
earl gray, green tea, bergamot

Μαλοτήρα με μαντζουράνα
Cretan herb with marjoram 3.20

Κοκτέιλ Κρητικών βοτάνων
Cretan Herbal Cocktail 3.10

Κοκτέιλ Βοτάνων Διαίτης
λουίζα, λεβάντα, λιναρόσπορος, ιβίσκος, 
τσουκνίδα, δυόσμος, μαραθόσπορος
Diet Herbal Cocktail  3.50
verbena, lavender, flax seed, 
hibiscus, nettle, peppermint, fennel seeds

Κρύο Τσάι λεμόνι ή ροδάκινο
Ice tea lemon or peach 3.10



Royal Sun
Σπέσιαλ Ροφήματα • Special Beverages
CAppuCCINo FrEDDo CArAMEL 5.00
καφές με σιρόπι καραμέλας χτυπημένο με γάλα και παγωτό
coffee with caramel syrup shaken with milk and ice cream

ICE CHoCoLAtE 5.00
κρύα σοκολάτα με παγωτό σοκολάτα και σιρόπι σοκολάτας
cold chocolate with chocolate ice cream and chocolate syrup

CArAMEL 5.00
λευκή σοκολάτα με παγωτό βανίλια και σιρόπι καραμέλας
white chocolate with vanilla ice cream and caramel syrup

WArM & FLAvor 5.00
ζεστή σοκολάτα με εκχύλισμα φουντούκι, καφές και κανέλα
hot chocolate with hazelnut extract, coffee and cinnamon

CHoCo BANANA 5.00
ζεστή σοκολάτα με λικέρ μπανάνα, σαντιγύ και μπισκότο
hot chocolate with banana liqueur, whipped cream and cookie

WHItE CHoCoLAtE & strAWBErry 5.50
κρύα λευκή σοκολάτα με παγωτό βανίλια, φράουλες και σιρόπι φράουλας
cold white chocolate with vanilla ice cream, strawberries and strawberry syrup

Κόκα Κόλα / Coca Cola 2.80

Κόκα Κόλα light / Coca Cola light 2.80

Κόκα Κόλα zero / Coca Cola zero 2.80

7up 2.80

Πορτοκαλάδα / orangeade 2.80

Λεμονάδα / Lemonade 2.80

Τόνικ / tonic Water 2.80

Σόδα / soda Water 2.60

Σόδα λεμόνι / soda Water lemon 2.80

Σόδα σταφύλι / soda Water grape 2.80

redBull 4.00

Αναψυκτικά • Soft Drinks



Φρέσκοι Χυμοί • Fresh Juices
Πορτοκάλι / orange 3.50

Φράουλα / strawberry 3.50

Μπανάνα / Banana 3.50

Ανάμεικτος με 6 είδη φρούτων

 Mixed Juice with 6 kinds of fruit 4.50

Φρουτοσαλάτα • Fruitsalad
Ατομική / For one person 6.00

Πλατώ Φρούτων για 3 άτομα
με 8 είδη φρούτων

Fruits platter for 3 persons  12.00
with 8 kinds of fruit

Smoothies
Φράουλα / Μπανάνα / Ροδάκινο
strawberry / Banana / peach 4.50

Ανανάς / Αχλάδι / Μάνγκο
pineapple / pear / Mango 4.50

Ανανάς / Βατόμουρο / Μύρτιλο / Μπανάνα
pineapple / raspberry / Bilberry / Banana 4.50

Τζίντζερ / Μήλο / Σπανάκι / Καρότο / Λεμόνι
Ginger / Apple / spinach / Carrot / Lemon 4.50

Παγωτά • Ice Creams
1 μπάλα / 1 scoop 1.60

2 μπάλες / 2 scoop 3.50

3 μπάλες / 3 scoop 4.50

Γεύσεις: 
Βανίλια, σοκολάτα, φράουλα, φιστίκι, μπανάνα
μπουένο, στρατσιατέλα, κούκις

Flavors: 
vanilla, chocolate, strawberry, pistachio, banana
Bueno, stracciatella, cookies

Milkshakes 4.50

Γεύσεις: 
Βανίλια, σοκολάτα, φράουλα, φιστίκι

Flavors: 
vanilla, chocolate,  strawberry, pistachio

Γλυκά • Desserts
Σοκολατίνα / Chocolate Cake 4.50

Ζουμερό Κέικ Σοκολάτα
Juicy Chocolate Cake 4.50

Αμυγδάλου / Almond 4.30

Τιραμισού / tiramisu 4.30

Μιλ Φέιγ / Mille Feuille 4.50

Προφιτερόλ / profiterol 5.10

Εκμέκ / Ekmek 4.30

Λεμονόπιτα / Lemon pie 4.30

Πορτοκαλόπιτα/ orange pie 4.00

Τσιζ κέικ / Cheese-Cake 4.30
φράουλα ή μαυροκέρασο
Black Cherry or Strawberry

Μπακλαβάς / Baklava 4.00

Κανταΐφι / Kantaifi 4.00



Sn
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Snacks 

Τοστ με διπλό τυρί και ζαμπόν
toast with double cheese and ham 3.50

Τοστ Σπέσιαλ
τυρί, ζαμπόν, μπέικον, ντομάτα, πιπεριά, 
κέτσαπ, μαγιονέζα

toast special 4.50
cheese, ham, bacon, tomato, pepper, 
ketchup, mayonnaise

Σάντουιτς με Κοτόπουλο
μαρούλι, λόλα, μαγιονέζα, ντομάτα

Chicken sandwich 4.80
lettuce, lola, mayonnaise, tomato

Ελληνικό Σάντουιτς
μυζήθρα, μαρούλι, λόλα, αγγούρι, ντομάτα, 
πιπεριά, κρεμμύδι, ελαιόλαδο

Greek sandwich 4.50
mizithra cheese, lettuce, lola, cucumber, 
tomato, pepper, onion, olive oil

Σάντουιτς με Καπνιστό Σολομό
τυρί κρέμα, μαρούλι, λόλα, ντομάτα, 
καπνιστός σολομός, σως

smoked salmon sandwich 6.50
cream cheese, lettuce, lola, tomato, 
smoked salmon, sauce

Κλαμπ Σάντουιτς Κλασικό με πατάτες τηγανητές
Club sandwich Classic with french fries 6.50

Κλαμπ Σάντουιτς Γαλοπούλα με πατάτες τηγανητές
Club sandwich turkey with french fries 6.50

Τσίζμπεργκερ
διπλό τυρί, λόλα, ντομάτα, καραμελωμένα κρεμμύδια, 
πίκλες, σως, χειροποίητες πατάτες

Cheeseburger 7.50
double cheese, lola, tomato, caramelized onions, 
pickles, sauce, 
handmade potatoes

Μπέργκερ Ψητών Λαχανικών
πιπεριές Φλωρίνης, κολοκύθι, μελιτζάνα, 
μανιτάρι πορτομπέλο, ντομάτα, μιξ τυριών, 
φέτα, παρμεζάνα, ελαιόλαδο

Burger with Grilled vegetables 7.50
sweet Florina peppers, zucchini, eggplant, 
portobello mushroom, tomato, cheese mix, 
feta cheese, parmesan, olive oil



Whiskies

J&B 7.00

JoHNNIE WALKEr 7.00

HAIG 7.00

FAMous GrousE 7.00

BALLANtINEs 7.00

Cutty sArK 7.00

soutHErN CoMFort 7.00

JACK DANIELs 7.50

JIM BEAM 7.00

Whiskies 12 years old

CHIvAs rEGAL 8.00

JoHNNIE WALKEr 
BLACK LABEL 8.00

DIMpLE 8.00

CArDHu 9.00

CognaC

MEtAxA 3* 5.50

MEtAxA 5* 6.50

MEtAxA 7* 7.50

HENNEssy 9.00

Ούζο - Ouzo
Πλωμάρι Ισίδωρου καραφάκι 
plomari carafe 7.00

Ούζο Μίνι καραφάκι 
Mini carafe 7.00

Ούζο 12 καραφάκι 
ouzo 12 carafe 7.00

Ούζο Μυτιλήνης ποτήρι
ouzo of Mytilini ποτήρι 3.50

Τσικουδιά καραφάκι
raki καραφάκι 5.00

Μπύρες  - Beers
Βαρελίσια Ποτήρι / Draught 500ml 4.00

Βαρελίσια Ποτήρι / Draught 300ml 3.00

Μπύρες Φιάλη
Beers Bottles
AMstEL 5%alc, lager 500ml 4.00

AMstEL FrEE 0%alc 500ml 3.50

FIx 5%alc, premium lager blond 500ml 4.00

FIx DArK 5.2%alc, 
premium lager dark 330ml 3.50

vErGINA 5%alc, premium lager blond 500ml 4.00

MItHos ICE 330ml 3.50

CoroNA 330ml 4.50

HEINEKEN 5.4%alc, lager 500ml 4.00

KAIsEr 5%alc, pilsner 500ml 4.00

CHIMAy BLuE 9%alc, dark 330ml 7.00

CHIMAy yELLoW 8%alc, triple 330ml 7.00

CHIMAy rED 7%alc, brown 330ml 7.00

WEstMALLE DuBBEL 7%alc, dubbel 330ml 7.00

WEstMALLE trIpEL 7%alc, tripel 330ml 7.50

DuvEL 8.5%alc, golden ale 330ml 7.00

LEFFE BLoND 6.6%alc, blond abbey 330ml 6.00

LEFFE BruNE 6.5%alc, dark abbey 330ml 6.00

ErDINGEr BLoNDE 5.3%alc, 
wheat blonde weissbier 500ml 5.50

ErDINGEr DuNKEL 5.3%alc, 
wheat dark weissbier 500ml 5.50

GuINNEss 4.2%alc, dark 400ml 6.00

Ποτά
Drinks



Cocktails

Royal View  8.00
vodka, passion fruit, batida de coco, lime

Aperol Spritz 8.00
sparkling wine, aperol, orange slice

Negroni 8.00
gin, campari, martini rosso, cinnamon, orange

Espresso Martini 8.00
vodka, kalhua, espresso coffee

Manhattan 8.00
burbon whiskey, martini rosso, angostura

Penicillin 8.00
Cutty Sark whiskey, fresh lemon, honey, 
ginger, southern comfort

Mojito 8.00
rum, mint, lime, soda water

Mojito Masticha 8.00
rum, mint, lime, soda water, masticha

Mojito Passion 8.00
rum, mint, lime, soda water, passion fruit juice

Porn Star 8.00
vodka, vanilla, passion fruit juice, lime, prosecco

Fruit Punch 8.00
vodka and mix fresh fruits

Strawberry Daiquiri 8.00
strawberries, rum, lime

Blue Lagoon 8.00
vodka, blue curacao, pineapple juice

Caipirinha 8.00
cashaca, lime, sugar

Caipirinha Passion Fruit 8.00
cashaca, lime, sugar, passion fruit juice

Pink Lady 8.00
gin, lemon juice, grenadine

Pina Colada 8.00
rum, malibu, batida de coco, pineapple juice

Sex on the Beach 8.00
vodka, malibu, peach schnapps, 
orange juice, grenadine

Dirty Martini 8.00
vodka, martini, triple sec

Gin Fizz 8.00
gin, lemon juice, sparkling water

Cosmopolitan 8.00
vodka, triple sec, cranberry juice

Bloody Mary 8.00
vodka, tomato juice, tabasco, lime

Margarita 8.00
tequila, triple sec, fresh lemon juice



Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις. / service and taxes are included.

Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει εάν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό στοιχείο (απόδειξη - τιμολόγιο).
Consumer is not obliged to pay if the notice of payment has not been received (receipt - invoice).

ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΕΝ ΣΕΡΒΙΡΕΙ ΑΛΚΟΟΛ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ
No ALCoHoL sErvED uNDEr tHE AGE 18

Η επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να διαθέτει έντυπα δελτία σε ένα ειδικό χώρο κοντά στην έξοδο,  για την καταγραφή τυχόν παραπόνων.
the establishment is obliged to have a printed form available in a special location near the exit, for the registration of any complaints.

Αγορανομικός Υπεύθυνος: Αρχάκης Αντώνης


