Διαθέσιμο από 13.00-19.00
Available from 13.00-19.00

ΚΑΦΕ∆ΕΣ
COFFEE
Καπουτσίνο/Cappuccino
€4,5

ΠΟΤΑ
DRINKS

Εσπρέσσο/Espresso
€2,5

Αλκοολούχα Ποτά/Alcoholic Drinks
€9

Διπλό Εσπρέσσο/Double Espresso
€4,5

Αναψυκτικά/Soft Drinks
€3

Καφές φίλτρου/Filter Coffe
€3

Ανθρακούχο Νερό/Sparkling Water
€3

Φρέντο καπουτσίνο/Freddo Capuccino
€4,5

Κοκτέϊλ/Cocktails €12
Μη Αλκοολούχο ΚοκτέΪλ/Non Alcoholic Cocktails
€8

Φρέντο εσπρέσσο/Freddo Espresso
€4
Ελληνικός καφές/Greek Coffee
€3
Nescafe Φραπέ/Nescafe Frappe
€3,5

Μπίρες/Beer
€5
Νερό μπουκάλι/Bottle Water
€2
Ούζο/Ouzo
€5

ΡΟΦΗΜΑΤΑ
BEVERAGES

Τσίπουρο/Tsipuro
€5

Παγωμένο Τσάι/Ice Tea
€4

Ούζο ή τσίπουρο με μεζέ/Ouzo with Snack
€9

Τσάι του βουνού/Mountain Tea
€3

Ποτά Special/Special Drinks
€12

Πράσινο Τσάι Aρωματισμένο
“Καλοκαιρινό Μονοπάτι”
Flavoured green tea “Summer Trail”
€3,5

Ποτήρι Κρασί/Glass of House Wine
€5

Τσάι Φρούτων “Agra”/Fruit Tea “Agra”
€3,5
Σοκολάτα/Chocolate
€5
Φρέσκοι Χυμοί/Fresh Juice
€5

ΕΠΙ∆ΟΡΠΙΑ
DESSERTS
Γλυκά του κουταλιού/Traditional Jams
€3
Γιαούρτι με μέλι/Yogurt with honey
€5
Φρούτα εποχής/ Seasonal Fruits
€7
Παγωτό
(φράουλα, σοκολάτα, βανίλια Μαδαγασκάρης)
Ice-Cream
(strawberry, chocolate, Madagascar vanilla)
€6

AMMOS HOTEL
POOL BAR

LUNCH
TIME
Ποικιλία ψωμιών
ζυμωτό ψωμί με ελιές και μυρωδικά
Variety of breads
with olives and fresh herbs
€3
_
Τοστ
με τυρί Emmental και γαλοπούλα ή ζαμπόν
Toast
with Emmental cheese and turkey or ham slices
€3,5
_
Club sandwich
με φιλέτο κοτόπουλο, μπέικον, τυρί Emmental,
μαρούλι, ντομάτα και μαγιονέζα
Club sandwich
with chicken fillet, bacon, Emmental cheese lettuce,
tomato and mayonnaise
€10
_
Mini burgrers
mini burgers με μοσχαρίσιο κιμά και διπλοτηγανισμένες
πατάτες
Mini burgers
mini burgers with fresh minced beef and french fries
€12
_
Σπαγγέτι Νάπολι
Με σάλτσα φρέσκιας ψητής ντομάτας με βασιλικό
και παρμεζάνα
Spaghetti Napoli
With fresh roast tomato, basil and parmesan
€9
_
Τυροπιτάρια Σκύρου
με μαρμελάδα ντομάτας
Skyros cheese pies
with tomato marmalade
€7

MENU

Κεφτεδάκια
με φρέσκο μοσχαρίσιο κιμά, coulis ντομάτας και
πικάντικη κρέμα φέτας
Meatballs
with fresh minced beef, tomato coulis and spicy
feta cream
€9

ΣΑΛΑΤΕΣ
SALADS
Ammos χωριάτικη
με ντοματίνια, αγγουράκι, φρέσκο κρεμμυδάκι,
κριθαρομπουκιές, κρίταμο, καπαρόφυλλα, φρέσκια
ρίγανη και ελαιόλαδο
Ammos Greek salad
with cherry tomato, cucumber, fresh onions, barley
rusk, sea fennel, caper leafs, fresh oregano and virgin
olive oil
€11
_
Greek Caesar
με γραβιέρα Σκύρου, καρδιές μαρουλιού, σπιτική Caesar
dressing και απάκι
Greek Caesar
With Skyrian gruyere, lettuce, homemade Caesar
dressing and Cretan smoked pork
€12

