KOOL LIFE Pool
ALL DAY LIST

Παρακάτω θα βρείτε μια λίστα με τα αναγνωρισμένα αλλεργιογόνα. Ένα έχετε αλλεργία σε κάποιο από αυτά παρακαλούμε
ενημερώστε τον σερβιτόρο σας ώστε να διασφαλίσουμε την ακαταλληλότητα του γεύματος σας.
Δημητριακά | Καρκινοειδή | Αυγά | Ψάρια | Αραχίδες | Σόγια | Γάλα | Καρποί Σέλινο | Μουστάρδα | Σουσάμι | Λούπινο |
Θειώδη| Μαλάκια
Όλες οι τιμές είναι σε ευρώ και συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α. και όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις. Ο Καταναλωτής δεν έχει
υποχρέωση να πληρώσει εάν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό στοιχείο (απόδειξη-τιμολόγιο)

Below is the list of officially recognized food allergens. If you have an allergy to any of the following, kindly inform our service team
so they can assure the safety of your meal.
Cereal | Crustaceans | Eggs | Fish | Peanuts | Soy | Milk | Nuts | Celery | Mustard | Sesame | Lupine| Sulfites| Mollusks
All our prices are in euros and inclusive of VAT and all legal taxes
Consumer is not obliged to pay if the notice of payment (receipt-invoice) has not been received.
GR Το κατάστημα υποχρεούται να διαθέτει έντυπα δελτία διαμαρτυρίας, σε ειδική θήκη δίπλα στην έξοδο. για τη διατύπωση
οποιασδήποτε διαμαρτυρίας.
GB The shop is obliged to have printed documents, in a special case beside the exit for setting out of any existed complaint.
Αγορανομικός Υπεύθυνος: Χάρης Χρυσικόπουλος
Legally responsible: Harry Chrisikopoulos

COFFEES
Greek Coffee | Double
Espresso | Double
Cappuccino | Double
Latte
Iced espresso (freddo)
Iced Cappuccino (freddo)
Nescafe hot or iced (frape)
Hot or Cold Chocolate
Tea Selection

€
3.00-4.00
3.00-3.80
4.00-4.50

SALADS (SERVED WITH BREADSTICKS)
Σαλάτα ζυμαρικών με τοματίνι, καρέ αγγουριού, κόκκινη πιπεριά,
καλαμπόκι, μιξ τυριών, καπνιστή γαλοπούλα, δροσερά φύλλα
δυόσμου και σάλτσα γλυκιάς μουστάρδας με βαλσάμικο

€
14.00

4.00
4.00
4.50
3.50
4.00
3.00

WRAPS (SERVED WITH SIDE SEASONAL SALAD)
Mini brioche με καπνιστό σολομό, τυρί cottage, iceberg και
λεπτοκομμένο αγγούρι
Mini brioche with smoked salmon, cottage cheese, iceberg and
finely chopped cucumber

6.00

Κυπριακή πίτα με τρυφερό φιλέτο κοτόπουλο, φρέσκο
δυόσμο, ξινόμηλο και sauce γιαουρτιού αρωματισμένη με
κουρκουμά & curry
Cypriot pie with tender chicken fillet, fresh mint, sour apple
and yogurt sauce flavored with turmeric & curry

8.00

Τορτίγια ολικής άλεσης με τονοσαλάτα και σπιτική μαγιονέζα
φρέσκων μυρωδικών
Wholemeal tortilla with tuna salad and homemade
mayonnaise of fresh herbs

8.00

Καλοψημένος χοιρινός λαιμός με φρέσκια τομάτα, τυλιγμένος
σε κλασική τορτίγια με τριμμένη mozzarella, iceberg και sweet
chili sauce
Well-cooked pork neck with fresh tomato, wrapped in a classic
tortilla with grated mozzarella, iceberg and sweet chili sauce

9.00

Πρωτεϊνική τορτίγια με ψητά λαχανικά, λιαστή τομάτα και
χειροποίητο pesto βασιλικού
Protein tortilla with grilled vegetables, sun-dried tomatoes and
handmade basil pesto

8.00

Pasta salad with cherry tomatoes, cucumber flakes, red pepper,
corn, cheese mix, smoked turkey, cool mint leaves and sweet
mustard sauce with balsamic
Σαλάτα με quinoa, καπνιστό σολομό, ψητά λαχανικά και σάλτσα
lime
Salad with quinoa, smoked salmon, grilled vegetables and lime
sauce

14.00

Παραδοσιακός Ντάκος με τοματίνια,φρεσκοτριμμένη φέτα, ελιές,
κάπαρη και αγνό ελαιόλαδο πάνω σε κριθαροκουλούρα Κρήτης
Traditional Dakos with cherry tomatoes, freshly grated feta
cheese, olives, capers and pure extra virgin olive oil on a barley
Cretan rusk

13.00

Αυθεντική σαλάτα Caesar’s με iceberg, φιλέτο κοτόπουλο και
flakes παρμεζάνας
Authentic Caesar’s salad with iceberg, chicken fillet, parmesan
flakes and Grandini dressing

14.00

ICE CREAM AND MORE....
Βανίλια Μαδαγασκάρης (double scoop)

5.50

Grand Cru Chocolate με σοκολάτα nyagbo
& τρούφα μαύρης σοκολάτας (double scoop)

5.50

Sorbet Mango (double scoop)

5.50

Sorbet Strawberry (double scoop)

5.50

Τσουρέκι Nutella (double scoop)

5.50

Φρεσκοκομμένη φρουτοσαλάτα

8.00

