
 

 

 

 

 

 

ALLERGY INFORMATION 

 

Dear guest, 

Do you have a known allergy or intolerance to any food or drink? A 

lot of people report that they have food or drink allergies and 

therefore 

need to exclude certain ingredients from their menu. You are the 

expert at your allergy!  

Guided by the allergenic ingredients labels you can make 

informed decisions about your food or drink 

consumption before ordering. 

Here are the symbols that will guide you through our list. Should 

you require further information our staff will be happy to provide 

it. 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΛΛΕΡΓΙΩΝ 

Αγαπητέ επισκέπτη. 

Έχετε κάποια γνωστή αλλεργία ή δυσανεξία σε κάποιο 

φαγητό ή ποτό; Πολλοί άνθρωποι αναφέρουν ότι έχουν 

αλλεργίες σε κάποιο φαγητό ή ποτό και ως εκ τούτου 

πρέπει να εξαιρούν ορισμένα συστατικά από το μενού 

τους. Εσείς είστε ο ειδικός στην αλλεργία σας! 

Καθοδηγούμενος από τις ετικέτες αλλεργιογόνων 

συστατικών μπορείτε να λάβετε αποφάσεις σχετικά με 

το φαγητό ή το ποτό σας πριν από την παραγγελία. 

Παρακάτω είναι τα σύμβολα που θα σας καθοδηγήσουν 

στο μενού του ξενοδοχείου μας. 

Σε περίπτωση που χρειάζεστε περισσότερες 

πληροφορίες, το προσωπικό 

μας θα χαρεί να σας τις παρέχει. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A LA CARTE MENU 

STARTERS & APPETIZERS / ΟΡΕΚΤΙΚΑ 
 

Soup of the day  €7.50 

Ask your waiter for the chef’s soup of the day  

Ρωτήστε τον σερβιτόρο σας για την σούπα ημέρας 
 

ANOI BBQ Chicken Wings           €8.50 

ANOI μπάρμπεκιου Φτερούγες Κοτόπουλοu / 6pcs   
 

Buffalo Spicy Chicken Wings 6pcs €9.00 

                         
Served with blue cheese sauce   

Καυτερές Φτερούγες Κοτόπουλο Buffalo  

Σερβίρονται με σάλτσα μπλέ τυριού 
 

Baked Mozzarella Sticks   €9.00 

Baked Mozzarella cheese with tomato sauce 6pcs  

Μοτσαρέλλα στο φούρνο με  σάλτσα ντομάτας 

Portobello Mushroom Caprese  €9.00 

Portobello mushrooms, tomatoes, fresh mozzarella, cheddar cheese 

Μανιτάρια Portobello, ντομάτες, φρέσκια μοτσαρέλλα, 

τυρί τσένταρ 

Chicken Tenders  €9.00 

Panko crusted marinated chicken tenders with honey mustard sauce 

Μαριναρισμένα φιλετάκια κοτόπουλου σε κρούστα, με 

σάλτσα από μέλι και μουστάρδα 
 

Chicken Quesadilla  €11.00 

Chicken, cheddar cheese, guacamole, sour cream, tomato salsa, 

flour tortillas 

Κοτόπουλο, τυρί τσένταρ, γκουακαμόλε, ξινή κρέμα, σάλσα 

ντομάτας, τορτίλλας 
 

Bruschetta  €7.00 

Baked ciabatta bread with fresh tomatoes, sundried tomatoes and 

pesto oil 

Ψωμί τσιαπάτας στο φούρνο με φρέσκιες  ντομάτες, 

λιαστές ντομάτες και λάδι βασιλικού 
 

Dips & Nachos  €12.00 

Tortilla nachos, guacamole, Mexican salsa, sour cream, cheese 

sauce, & roasted red pepper dip 

Νάτσιος τορτίλλας, γκουακαμόλε, Μεξικάνικη σάλτσα, ξινή 

κρέμα, σάλτσα τυριού & αλοιφή ψημένου κόκκινου 

πιπεριού 

Anoi Nachos  €12.00 

Tortilla nachos, topped with melted warm cheese, sour cream, 

guacamole, Mexican salsa, sweet corn, beans, scallions, fresh 

coriander 

Νάτσιος τορτίλλας με ζεστό λιωμένο τυρί, ξινή κρέμα, 

γκουακαμόλε, Μεξικάνικη σάλτσα, καλαμπόκι ,φασόλια, 

φρέσκα κρεμμύδια, φρέσκο κόλιανδρο 
 

Extra Dip  €3.50  

Επιπρόσθετες αλοιφές 

 

 

 

SALADS/ ΣΑΛAΤΕΣ 
 

Classic Caesar Salad       €13.50 

Romaine hearts, Iceberg, crispy bacon, garlic croutons, parmesan 

cheese with Caesar dressing 

Καρδιές μαρουλιού και iceberg, τραγανό μπέικον, 

κρουτόνια σκόρδου, τυρί παρμεζάνα με ντρέσινγκ του 

Καίσαρα 

Chicken Taco Salad  €14.50 

Mixed green leaves, chicken, tomatoes, cucumber, sweet corn, 

black beans, vignette topped with cheese sauce and in tortilla shell 

Διάφορα πράσινα φύλλα, κοτόπουλο, ντομάτες, 

αγγουράκι, καλαμπόκι, μαύρα φασόλια, βινεγκρέτ με 

σάλτσα τυριού σε τορτίλλα κοχύλι 

Goat’s Cheese Salad  €14.00 

Goat’s cheese, mixed green leaves, pomegranate, sundried 

tomato, roasted almond flakes with cherry vinaigrette 

Κατσικίσιο τυρί, ανάμεικτα πράσινα φύλλα, ρόδι, 

λιαστές ντομάτες, καβουρδισμένες νιφάδες αμυγδάλου 

με  βινεγκρέτ κερασιού 

Grilled Prawn & Avocado Salad  €19.00 

Prawns, avocado, green leaves, cherry tomatoes, cucumbers, fresh 

coloured peppers, mango vinaigrette 

Γαρίδες, αβοκάντο, πράσινα φύλλα, ντοματίνια, 

αγγουράκι, φρέσκες χρωματιστές πιπεριές, μάνγκο 

βινεγκρέτ 

Anoi Quinoa Salad  €13.00 

Organic quinoa, baby arugula, baby spinach, parmesan flakes, dry 

figs, pomegranate, pine nuts, sundried tomato with citrus 

dressing 

Οργανικό κινόα, νεαρή ρόκα, νεαρό σπανάκι, νιφάδες 

παρμεζάνας, ξηρά σύκα, ρόδι, πινόλια, λιαστές ντομάτες 

με ντρέσινγκ εσπεριδοειδών 

 

Add to your salad / Προσθέστε στην σάλατα σαςꓽ 

Grilled chicken 250 gr.                   €3.00                                               

Κοτόπουλο σχάρας 250 γρ.  

Grilled prawns 13/15 per pc.         €3.00                                            

Γαρίδες σχάρας 13/15 το κομ. 

Avocado half                                     €2.00                                            

Μισό αβοκάντο 

Goat cheese 60 gr.                           €3.00                                           

Κατσικίσιο  τυρί 60 γρ.  
 

SANDWICHES/ ΣAΝΤΟΥΙΤΣ 
 

Chicken Caesar Wrap  €17.00 

Grilled chicken, iceberg lettuce, romaine hearts, bacon, 

parmesan, croutons served with Caesar dressing in a flour tortilla 

Κοτόπουλο σχάρας, μαρούλι iceberg, καρδιές 

μαρουλιού, μπέικον, παρμεζάνα, κρουτόνια, σερβίρεται 

με  ντρέσινγκ του Καίσαρα σε τορτίλλα αλευριού 
 

 

 

 

Steak & Cheese Wrap  €17.00 

Beef fillet stripes, mushrooms, onions, cheddar cheese in a flour 

tortilla 

Λωρίδες βοδινού φιλέτου, μανιτάρια, κρεμμύδι,  

τυρί τσένταρ σε τορτίλλα αλευριού 

Triple Decker Ham & Cheese  €12.00 

Toasted three layers of ham and cheese 

Τριώροφο τοστ με ζαμπόν και τυρί 
 

All the above are served with French fries 
and proper condiments 

Όλα τα πιο πάνω σερβίρονται με τηγανητές  

πατάτες και τα κατάλληλα συνοδευτικά 

 

FROM THE GRILL/ ΣΤΗ ΣΧAΡΑ  
 

Grilled Chicken Breast  €18.00 

Marinated chicken, seasonal vegetables,  

steak chips, olive oil and lemon sauce 

Μαριναρισμένο κοτόπουλο, λαχανικά εποχής,  

πατάτες τηγανητές  και  σάλτσα λαδολέμονο 
 

 

Grilled Half Boneless Chicken  €19.50 

    
Marinated boneless half chicken, seasonal  

vegetables, steak chips, olive oil and lemon sauce 

Μαριναρισμένο μισό κοτόπουλο χωρίς κόκκαλο, 

λαχανικά εποχής, πατάτες τηγανητές και  σάλτσα 

λαδολέμονο 

Grilled Pork Chop 800gr  €19.00 

Marinated pork chop, BBQ Sauce, steak chips, seasonal 

vegetables, olive oil and lemon sauce 

Μαριναρισμένη μπριζόλα, σάλτσα μπάρμπεκιου, 

λαχανικά εποχής, πατάτες τηγανητές και σάλτσα 

λαδολέμονο 

Lamb Chops 400gr  €21.00 

Grilled Marinated lamb chops, grilled  

vegetables & steak chips 

Μαριναρισμένα αρνίσια παιδάκια στη  σχάρα, λαχανικά 

σχάρας και πατάτες τηγανητές 
 

USDA Sirloin 300gr  €31.00 

A tender cut well marbled with a more notable’ beefier’ flavour, 

seasonal vegetables and baked potato 

Τρυφερή κοπή με φυσικό ψήγμα λίπους και εντονότερη 

γεύση βοδινού κρέατος, λαχανικά  

εποχής και ψητή πατάτα 

 
Add Mushroom Sauce, Pepper Sauce  

or béarnaise to any dish for more intense flavour            €2.00 

Προσθέστε σάλτσα μανιταριών, σάλτσα πιπεριού ή 

σάλτσα μπερνέζ στο πιάτο σας για περισσότερη γεύση  

 
 

 



 

BURGERS/ ΜΠΙΦΤEΚΙΑ 
 

Chicken Burger 250gr.  €18.00 

Grilled chicken burger minced meat  

served in brioche bun, roasted red pepper sauce 

Μπιφτέκι κοτόπουλο στην σχάρα σε  ρόλο ψωμιού 

μπριός και σάλτσα ψημένης κόκκινης πιπεριάς  
   
 

Angus Beef Burger 250gr.  €20.00 

100% Prime Angus Beef Char-grilled to your  

preference served in a brioche bun and BBQ sauce 

100% Εξαίρετης εκτροφής βοδινό μπιφτέκι στην  

σχάρα με την δική σας προτίμηση ψησίματος,  

σε ρόλο ψωμιού μπριός και  σάλτσα μπάρμπεκιου 
 

All the above are served with curly fries  
and proper condiments 

Όλα τα πιο πάνω σερβίρονται με τηγανητές σγουρές 

πατάτες και κατάλληλα συνοδευτικά 
 

Add to your burger €1.00 each / Προσθέστε στο μπιφτέκι σας 

Crispy Bacon                             Fried Egg                                                                  

Τραγανό Μπέικον                   Τηγανητό Αυγό 

Cheddar Cheese               Fried Mushrooms                                                                                                                

Τυρί τσένταρ                            Τηγανητά Μανιτάρια 
 

Caramelized Onions                                                     

Καραμελωμένα κρεμμύδια 
                                                 

                       

CHEF RECOMMENDS 
 

Mexican Fajitas Selection                                

Επιλογή Μεξικάνικων Φαχίτας  
 

Vegetable Fajitas   €16.00                                                  

Φαχίτας με λαχανικά           

Chicken Fajitas                 €17.50                                       

Φαχίτας με κοτόπουλο 

Beef Fajitas                       €19.00                                    

Φαχίτας με βοδινό 

Prawns Fajitas           €19.50                                

Φαχίτας με γαρίδες 
 

Marinated strips of beef or chicken or prawns or vegetables served 

sizzling with sautéed onions and peppers accompanied by sour 

cream, guacamole, spring onions, tomatoes, olives, lettuce, 

jalapenos  

and warm tortillas 

Μαριναρισμένες λωρίδες από βοδινό ή  κοτόπουλο ή 

γαρίδες ή λαχανικών, σερβίρονται με σοταρισμένα 

κρεμμύδια και πιπεριές, συνοδευμένα με ξινή κρέμα, 

γκουακαμόλε, φρέσκα κρεμμύδια, ντομάτες, ελιές, 

μαρούλι, χαλαπένιος και ζεστές τορτίλλας. 
 

 

CHEF RECOMMENDS 
 

 

Norwegian Salmon  €20.00 

Seasoned Salmon fillet with maple glaze,  

aromatic wild rice, seasonal vegetables 

Φιλέτο σολωμού με μπαχαρικά και γλάσο σφένδαμο,  

αρωματικό άγριο ρύζι, λαχανικά εποχής 
 

 

Anoi Style Fish & Chips €19.00 

      
Tempura beer battered Cod fish, French fries,  

onion rings, tartar sauce, lemon wedge 

Φιλέτο Μπακαλιάρου σε χυλό Τεμπούρα, τηγανητές 

πατάτες, ροδέλες κρεμμύδι, σάλτσα ταρτάρ, λεμόνι 
 
 
 
 

Beef Stroganoff  €19.00 

Tender beef stripes with wild mushrooms casserole stew served with 

wild rice and sour cream  

Μαγειρευτό κατσαρόλας με τρυφερές λωρίδες  

βοδινού και άγρια μανιτάρια σερβίρεται με  

άγριο ρύζι και ξινή κρέμα 
 
 

BBQ Spare Ribs  €19.00 

Pork spare ribs marinated with our homemade  

BBQ sauce served with wedges potatoes  

and coleslaw salad 

Χοιρινά παγιδάκια μαριναρισμένα  

με σπιτίσια σάλτσα μπάρμπεκιου σερβίρονται   

με πατάτες wedges και σαλάτα λαχανοσαλάτα  
 

SEAFOOD / ΘΑΛΑΣΣΙΝA 
 

Baby Calamari  €18.50 

Deep fried calamari, french fries, side salad,  

sweet chilli sauce 

Τηγανητό καλαμάρι, πατάτες τηγανητές,  

μικρή σαλάτα, γλυκιά σάλτσα τσίλι 
 
 

Cajun Sea Bass  €21.00 

Pan seared sea bass, seasonal vegetables,  

Mexican wild rice and lemon butter sauce 

Λαβράκι στο τηγάνι, λαχανικά εποχής,  

Μεξικάνικο άγριο ρύζι και σάλτσα βουτύρου με λεμόνι 
 
 

King Prawns  €21.00 

Grilled king prawns, seasonal vegetables, warm vegetable quinoa, 

olive oil and lemon sauce 

Γαρίδες στην σχάρα, λαχανικά εποχής, ζεστό κινόα  

με λαχανικά, σάλτσα λαδολέμονο 
 

 

 

 

 

 

SIDES / ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚA 
  
                                                                          

French Fries   €3.50                                                                                                                                    

Τηγανητές πατάτες 
 

Potato Wedges  €3.50                                                                                                                                                                                               

Πατάτες τηγανητές wedges 
 

Potato Curlies    €3.50                                                                                                                                                                                                   

Σγουρές τηγανητές πατάτες 
 

Home-made Onion Rings   €3.50                                                                                                                                                                              

Ροδέλες κρεμμύδι 
 

Jacket potatoes  €3.50                                                                                                                                                                                                  

Πατάτες Jacket 
 

Side Salad   €3.50                                                                                                                                                                                                           

Μικρή σαλάτα 
 

Mexican Wild Rice   €3.50                                                                                                                                                                                               

Μεξικάνικο άγριο ρύζι 
 

Grilled Vegetables  €3.50                                                                                                                                

Λαχανικά σχάρας  
 

Coleslaw Salad   €3.50                                                                                                                                                                                              

Λαχανοσαλάτα                                                                                                     
 

 

 

 

DESSERTS / ΕΠΙΔOΡΠΙΑ 
 

Apple Pie     €8.00 
with Vanilla Ice Cream  

Μηλόπιτα με παγωτό βανίλια 

American style Cheese Cake   

with mixed Berry Coulis  €8.00 

Αμερικάνικο κέικ τυριού με σάλτσα  

πουρέ από μούρα 
 

Banoffee  €8.00 

Γλυκό με μπανάνα και καραμέλα 
 

Warm Chocolate Cake   €8.00 

with Vanilla Ice-Cream  

Ζεστό κέικ σοκολάτας με παγωτό βανίλια  
 

Selection of Ice Cream                           €1.50/scoop 

Επιλογή παγωτού 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΙΔΙΚΟ ΜΕΝΟΥ 
 

Fish & Chips     €7.00                               

Φιλέτο Μπακαλιάρου σε χυλό Τεμπούρα 
 

Chicken Nuggets   €7.00                               

with French Fries       

Κομματάκια κοτόπουλου με τηγανητές πατάτες 
 

Burger     €7.00                     
with French Fries                           

Μπιφτέκι με τηγανητές πατάτες 
 

Fried Calamari      €9.00                            

with French Fries   

Τηγανητό καλαμάρι με τηγανητές πατάτες                                         
 
 
 
Prices include VAT & Taxes 

Στις τιμές συμπεριλαμβάνονται όλες οι νόμιμες 

επιβαρύνσεις 

 

 

 

 

 

 

 

 


