
 
FOUR SEASON’S HOTEL***  

MENU ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ / PRICE LIST 
 
 

            CLUB SANDWICH                                                   CLUB SANDWICH                     7.00€ 
Τυρί gouda, ζαµπόν ή γαλοπούλα, τοµάτα,                     Gouda cheese, ham or turkey, tomato, lettuce,    
µαρούλι, µαγιονέζα, τηγανητές πατάτες                         mayonnaise, French fries 
* Προαιρετικά αυγό                                                      * optionally egg 
                  BURGER                                                                      BURGER                             8,00€ 
Μοσχαρίσιο µπιφτέκι, µαρούλι, τοµάτα,  σως              Beef burger, lettuce, tomato,  
µουσταρδοµαγιονέζας , τηγανητές πατάτες                  Mustard/mayonnaise sauce, French fries 
* Προαιρετικά κέτσαπ                                                             * optionally ketchup 
      FOUR SEASONS SANDWICH                           FOUR SEASONS SANDWICH            8,00€ 
Χοιρινό φιλέτο, τοµάτα, κρεµµύδι, σως                     Pork fillet, tomato, onions,  
µουσταρδοµαγιονέζας , τηγανητές πατάτες.                            Mustard/mayonnaise sauce, French fries 
* Προαιρετικά κέτσαπ                                                  * optionally ketchup 
                 HOT DOG                                                                     HOT DOG                            5,00€ 
Συνοδεύεται από τηγανητές πατάτες                              with French fries 
* προαιρετικά κέτσαπ                                                   * optionally ketchup  
                      ΤΟΣΤ                                                                          TOAST                               3,00€ 
Τυρί gouda, γαλοπούλα ή ζαµπόν, πατατάκια               Gouda cheese, turkey or ham, potato chips 
    ΣΑΛΑΤΑ FOUR SEASONS                                        FOUR SEASONS SALAD                7,00€ 
Μαρούλι, ραντίτσιο, iceberg, αγγούρι, λιαστή             Lettuce, iceberg, radicchio, cucumber,  
τοµάτα, παρµεζάνα, dressing από βαλσάµικο,                       parmesan, dried tomato, dressing of  balsamic  
µέλι, ελαιόλαδο                                                             vinegar, honey, olive oil  
         ΣΑΛΑΤΑ ΜΕ ΠΕΝΕΣ                                            PENNE PASTA SALAD                   8,00€ 
Πέννες, καλαµπόκι, αγγούρι, λιαστή τοµάτα,               Penne pasta, corn, cucumber, pepper, dried  
φρέσκο κρεµµυδάκι, τυρί cheddar, ελαιόλαδο,            tomato, cheddar cheese, onion, lime dressing,  
δυόσµος, µέλι και µουστάρδα                                       olive oil, spearmint, mustard and honey 
ΣΑΛΑΤΑ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ                PENNE PASTA CHICKEN SALAD        9,00€ 
Πέννες, στήθος κοτόπουλο, καλαµπόκι, φρέσκο           Penne pasta, chicken fillet, corn, onion, honey,  
κρεµµυδάκι, τζίντζερ, µουστάρδα, µέλι, λάιµ,               yogurt  dressing, olive oil, ginger, mustard,  
βασιλικός, δυόσµος, dressing γιαουρτιού                      lime, basil and  spearmint 
       ΣΑΛΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΙΣΑΡΑ                                              CEASAR’S SALAD                      9,00€ 
Μαρούλι, κρουτόν, στήθος κοτόπουλου,                      Croutons, garlic, chicken fillet, lettuce, onion,  
παρµεζάνα, µαϊντανός, σως αντζούγιας, σως                parmesan,  parsley, anchovy sauce, lemon,  
λεµονιού, µουστάρδας, ελαιόλαδο, αυγό                      mustard,  olive oil and egg 
ΧΩΡΙΑΤΙΚΗ ΣΑΛΑΤΑ 2 ΑΤΟΜΩΝ                           GREEK SALAD (2 PERSONS)           8,00€ 
Τοµάτα, αγγούρι, πιπεριά, κρεµµύδι, ελιές,                  Tomato, cucumber, feta cheese, pepper, olive  
φέτα, ελαιόλαδο, ρίγανη                                                         oil, oregano   
* Προαιρετικά αυγό                                                                *optionally egg 
           ΚΡΗΤΙΚΗ ΣΑΛΑΤΑ                                                     CRETAN SALAD                      8,00€ 
Κρίθινα παξιµάδια, κάπαρη, φέτα, τοµάτα,                   Barley rusks, feta cheese, tomato, onion,  
φρέσκο κρεµµυδάκι, τουρσί, σως                                  pickle, olive oil sauce, cider and thyme 
ελαιόλαδου, µηλόξυδο, θυµάρι, βασιλικός 
ΣΑΛΑΤΑ ΠΡΟΣΟΥΤΟ - ΣΠΑΡΑΓΓΙΑ                PROSCIUTTO & ASPARAGUS SALAD   9,00€ 
Ρόκα, µαρούλι, σπαράγγια, προσούτο,                          Roca, lettuce, asparagus, prosciutto, basil, παρµεζάνα, 
µε σως µουστάρδας, βασιλικός,             lemon juice and virgin olive oiL 
λεµόνι, ελαιόλαδο   
      ΣΑΛΑΤΑ ΜΕ ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ                                        MUSHROOMS SALAD                  8,00€ 
Ρόκα, µαρούλι, µανιτάρια, λιαστή τοµάτα,                  Lettuce, mushrooms, Roca, dried tomato,  
σως από πετιµέζι, ελαιόλαδο, βαλσάµικο,              molasses sauce, virgin olive oil, balsamic and 
φρεσκοτριµµένο πιπέρι                                           fresh grinded pepper 
 
 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	ROOM	SERVICE	ΑΠΟ	ΤΙΣ	08.00	ΕΩΣ	ΤΙΣ	22.00	-	ΓΙΑ	ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ	ΚΑΛΕΣΤΕ	ΤΟ	0	
ROOM	SERVICE	FROM	08.00	UNTIL	22.00	–	DIAL	0	TO	ORDER 
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        ΧΟΙΡΙΝΟ ΣΟΥΒΛΑΚΙ                                                        PORK SOUVLAKI                 9,00€ 
Συνοδεύεται από τηγανητές πατάτες,                    Pork meat with greek pita, oregano, traditional  
τζατζίκι και λεµόνι                                                  tzatziki and French fries       
      ΧΟΙΡΙΝΗ ΜΠΡΙΖΟΛΑ                                                        PORK STEAK                      10,00€ 
Συνοδεύεται από τηγανητές πατάτες και                Pork steak with fried potatoes and lemon  
λεµόνι     
      ΧΟΙΡΙΝΟ ΜΠΙΦΤΕΚΙ                 BIFTEKI / BEEF BURGER                  9,00 
Χειροποίητα µπιφτέκια µε ψητές πίτες,                 Homemade beef burgers with roasted Greek pita,  
τοµάτα, κρεµµύδι, λεµόνι, τηγανητές πατάτες      tomato, onion, fresh lemon and fried potatoes 
     ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ                                            GREEK SAUSAGE                      8,00€ 
Με σως µουστάρδας, ψητές πίτες, τοµάτα,            Served with mustard sauce, roasted Greek pita,  
κρεµµύδι και τηγανητές πατάτες                            tomato, onion and fried potatoes)    
       ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΣΧΑΡΑΣ                                              GRILLED VEGETABLES                6,00€ 
Ελαιόλαδο, βαλσάµικο, ρίγανη, λεµόνι                 With olive oil, balsamic, oregano and fresh lemon 
   ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ ΠΑΤΑΤΕΣ (ΜΕΡΙΔΑ)                         FRENCH FRIES (portion)              4,00€ 
Με τριµµένο κεφαλοτύρι                                         With parmesan 
              ΦΕΤΑ                                                           GREEK FETA (traditional cheese)         4,00€ 
  ΜΠΡΟΥΣΚΕΤΑ (ΤΕΜΑΧΙΟ)                        BROUSKETA (piece)                     1,50€ 
Χωριάτικο ψωµί ή µπαγκέτα µε τοµάτα,               Slice of bread or baguette, covered with grated  
σκόρδο, βασιλικός, φέτα                                        tomato, garlic, basil and grated feta 
     ΠΙΤΣΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ                PIZZA MARGARITA                    7,00€ 
Σάλτσα τοµάτας, τυρί gouda, βασιλικός                Fresh tomato sauce, gouda cheese, basil 
    ΠΙΤΣΑ FOUR SEASONS                   PIZZA FOUR SEASONS                  9,00€ 
Σάλτσα τοµάτας, τυρί gouda, µανιτάρια,              Fresh tomato sauce, ham, bacon, peppers,  
ζαµπόν, µπέικον, γαλοπούλα, πιπεριά                  mushrooms, cheese 
    ΠΙΤΣΑ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ         PIZZA MIXED COLD CUTS              8,00€ 
Σάλτσα τοµάτας, τυρί gouda, ζαµπόν,                  Fresh tomato sauce, gouda cheese, ham, bacon,  
µπέικον, καπνιστή γαλοπούλα                              turkey 
      ΣΠΑΓΓΕΤΙ ΜΠΟΛΟΝΕΖ                                       SPAGHETTI BOLOGNESE              9,00€ 

   Σπαγγέτι µε µοσχαρίσιο κιµά και κόκκινη                 Spaghetti with minced beef meat 
   σάλτσα 

      ΣΠΑΓΓΕΤΙ ΝΑΠΟΛΙΤΕΝ                    SPAGHETTI NAPOLETANA          7,00€ 
Σπαγγέτι µε φρέσκια τοµάτα,                                       Spaghetti with fresh tomato, basil, parmesan 
κεφαλοτύρι, βασιλικό  
     ΣΠΑΓΓΕΤΙ ΚΑΡΜΠΟΝΑΡΑ                    SPAGHETTI CARBONARA             8,00€ 
Σπαγγέτι µε µπέικον, κρέµα                                      Spaghetti with bacon, whipping cream, parmesan 
γάλακτος, παρµεζάνα 
ΣΠΑΓΓΕΤΙ ΜΕ ΒΟΥΤΥΡΟ                    SPAGHETTI WITH BUTTER           5,00€ 
    ΣΠΑΓΓΕΤΙ ΠΕΣΤΟ                           SPAGHETTI PESTO                 7,00€           
Σπαγγέτι µε κουκουνάρι, παρµεζάνα,                 With pine nuts, parmesan, olive oil, basil, garlic 
ελαιόλαδο, βασιλικό, σκόρδο 
 
    ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ                           REFRESHMENTS                      3,00€ 
    NES CAFÉ, ΦΡΑΠΕ, ΤΣΑΙ, ΕΣΠΡΕΣΣΟ               NES CAFÉ, ESPRESSO, TEA          3,00€ 
    ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ                           GREEK COFFEE                       2,00€ 
                            CAPUCCINO, FREDDO CAPUCCINO                                                        4,00€ 
   ΝΕΡΟ  0.5lt / 1lt                                                        MINERAL WATER 0.5lt/ 1lt     0,50€/1,00€ 
   ΜΠΥΡΕΣ        (ΑLFΑ, HEINEKEN, AMSTEL, RADLER)     BEERS BOTTLES                  4,00€ 
   ΚΡΑΣΙ ΠΟΤΗΡΙ                                                                  GLASS OF WINE                      3,00€ 
   ΠΟΤΑ- ΚΟΚΤΕΙΛΣ                                                         DRINKS- COCKTAILS                 8,00€ 
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