
Room SeRvice BReakfaSt

Continental Breakfast

Καλαθάκι από ζεστά ψωμάκια και κρουασάν, μαρμελάδες, χειροποίητη πίτα ημέρας,
βούτυρο και μαργαρίνη, αυγό ελευθέρας βοσκής 4 ή 8 λεπτών, μέλι, 

χυμός της αρεσκείας σας, καφές, τσάι ή ρόφημα
Basket of hot rolls and croissants, jams, homemade pie of the day, 

butter and margarine, 4 or 8 minutes free range egg, honey, juice of your choice, coffee, tea or hot drink

18,00 € / per person

Fitness Breakfast

Φρέσκος χυμός πορτοκάλι ή γκρέιπφρουτ, δημητριακά ολικής ή σπιτικά μούσλι, προϊόντα με χαμηλά λιπαρά 
(γιαούρτι, γάλα, μαρμελάδες χωρίς ζάχαρη, μαργαρίνη), φρέσκα φρούτα, μαύρο ψωμί σικάλεως, 

ομελέτα από ασπράδια αυγού, γαλοπούλα, κατίκι, μέλι, καφές ή τσάι
Fresh orange juice or grapefruit, whole grain cereals or homemade muesli, low-fat products

(yogurt, milk, jam without sugar, margarine), fresh fruits, pumpernickel bread, 
egg white omelet, turkey, katiki cheese, honey, coffee or tea

22,00 € / per person

Eagles Palace Greek Breakfast

Φρέσκος χυμός πορτοκάλι ή σπιτική λεμονάδα, τσάι με κρόκο Κοζάνης ή Ελληνικός καφές, ζυμωτό ψωμί από τη Ζέα,
μουσταλευριά, στραπατσάδα με φρέσκια ντομάτα και φέτα τυρί, μαρμελάδα, ταχίνι - μέλι, γλυκό κουταλιού και γιαούρτι, 

μπουγάτσα ημέρας,  ρυζόγαλο, κουλούρι Θεσσαλονίκης, Μακεδονικός χαλβάς, αλλαντικά & τυριά 
(απάκι Κρήτης και σαλάμι Λευκάδος, γραβιέρα Κρήτης και ανθότυρο Μακεδονίας)

Fresh orange juice or homemade lemonade, tea with saffron or Greek coffee, handmade bread from Zea, must jelly, 
scrambled eggs with fresh tomato and feta cheese, marmalade, sesame tahini with honey, syrup sweet and yoghurt, 

“bοugatsa” pie of the day, traditional cruller from Thessaloniki, Macedonian halvah, cured meats & cheese
 (Cretan Apaki and Salami from Lefkada, Cretan Gruyere and Anthotiro cheese from Macedonia)

25,00 € / per person



 a la caRte BReakfaSt

Καλαθάκι με φρεσκοψημένα ψωμάκια, κρουασάν και πολύσπορα κριτσίνια,
συνοδεύεται με βούτυρο, μαρμελάδες και μέλι

Basket with freshly baked rolls, croissants and multigrain bread sticks,
accompanied with butter, jam and honey

9,00 €

Δημητριακά της επιλογής σας και αποξηραμένα φρούτα με γάλα ή γιαούρτι
Cereals of your choice and dried fruit with milk or yogurt

7,00 €

Γιαούρτι με φρέσκα φρούτα ή μέλι
Yogurt with fresh fruit or honey

7,00 €

Φρέσκα φρούτα κομμένα
Sliced fresh fruits

8,50 €

Δύο αυγά ελευθέρας βοσκής (τηγανητά, σκραμπλ, ποσέ, ομελέτα)
συνοδευμένα με λουκάνικο ή μπέικον ή τυρί ή λαχανικά

Two free-range eggs (fried, scrambled, poached, omelet) spiced with sausage or bacon or cheese or vegetables

9,00 €

Αυγά benedict (Δύο αυγά ποσέ σε ψωμί φόρμας με καπνιστό χοιρομέρι και σως hοllandaise)
Benedict eggs (Two poached eggs on form bread with smoked ham and sauce hollandaise)

10,00 €
 

Ποικιλία αλλαντικών & τυριών
Variety of cured meats and cheeses

12,00 €



niBBleS

 Spring rolls λαχανικών με sweet chili sauce
Vegetable Spring rolls with sweet chili sauce

11,00 €

Γαρίδες “Tempura” σερβιρισμένες με σάλτσα από εξωτικά φρούτα
Prawns “Tempura” served with exotic fruits sauce

17,00 €

“California Roll” βασιλικό καβούρι
King Crab “California Roll”

18,50 €

Πατάτες τηγανητές με τρούφα και παρμεζάνα
French fries with truffle and parmesan

11,50 €

Φέτες καπνιστού σολομού, με blinis & σάλτσα horseradish
Slices of smoked salmon with blinis & horseradish sauce

16,50 €



ΟΡΕΚΤΙΚΑ aPPetiZeRS

Μανιτάρια “Portobello” στη σχάρα, ρατατούιγ λαχανικών, τυρί “chevre” 
και τσάτνεϊ σύκου με ξύδι βαλσάμικο

Mushrooms “Portobello” grilled ratatouille vegetables, cheese “chevre” 
and fig chutney with balsamic vinegar

16,50 €

Μοσχαρίσιο καρπάτσιο, με αρωματικό λάδι δενδρολίβανου,
λάδι μαύρης  τρούφας και φλοίδες παρμεζάνας

Beef carpaccio with aromatic rosemary oil, black truffle oil and parmesan flakes
19,50 €

Μπουρεκάκια τυριού με αλμυρή μαρμελάδα ντομάτας
Cheese patties with savory tomato jam

15,50 €

Σεβίτσε λαβράκι με αβοκάντο 
προτεινόμενο πιάτο από το εστιατόριο “Καμάρες” από τους chef  Γιάννη Μπαξεβάνη και Jerome Serres

Sea bass ceviche with avocado 
recommended dish from menu of restaurant “Kamares”, by chef Giannis Baxevanis and Jerome Serres

21,50 €



ΣΑΛΑΤΕΣ SalaDS 

Ελληνική Σαλάτα
Greek salad

15,50 €

Σαλάτα “Καίσαρα” με φιλετάκια κοτόπουλου και croutons παρμεζάνας
“Caesar” salad with chicken fillets and parmesan croutons

17,00 €

Σαλάτα κινόα με avocado, ανάμεικτους ξηρούς καρπούς και vinaigrette ανθόμελου
Quinoa salad with avocado, mixed nuts and flower honey vinaigrette

18,00 €

Μεσογειακή σαλάτα Fussily με έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, 
πράσινες & μαύρες ελιές,κολοκυθάκι και βασιλικό

Mediterranean salad “Fussily” with extra virgin olive oil, 
green and black olives, zucchini and basil

16,00 €



ZYmaΡΙΚΑ & PiZZa PaSta & PiZZa

Χειροποίητα γεμιστά ζυμαρικά σε σάλτσα φρέσκιας τομάτας, γραβιέρα, βασιλικό
και έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

Handmade stuffed pasta, with fresh tomato sauce, gruyere cheese, basil
and extra virgin olive oil

15,00 €

Κλασική Ιταλική Καρμπονάρα
Classic Italian carbonara

16,00 €

Μακαρονάδα μπολωνέζ 
από τριών ειδών κρέας και πολτό τρούφας 

προτεινόμενο πιάτο από το εστιατόριο “Armyra”

“Bolognese” pasta with truffle pulp 
recommended dish from menu of restaurant “Armyra”

22,00 €

Καλοκαιρινό ριζότο με λεμόνι και λαχανικά εποχής
Summer lemon risotto and seasonal vegetables

15,50 €

Πίτσα “Ταρτουφάτα” 
με φρέσκια τρούφα, μοτσαρέλα, καπνιστή πανσέτα,άγρια μανιτάρια και ρόκα 

Pizza “Tartuffata” 
with fresh truffle, mozzarella, smoked pork,wild mushrooms and arugula 

23,00 €



ΨΑΡΙΑ fiSH

Σολομός Teriyaki με Vermicelli soya
Salmon Teriyaki with Vermicelli soya

22,00 €

Φιλέτο τσιπούρας με κρέμα “aioli” και τοματίνια comfit
Dorado fillet with cream “aioli” and cherry tomatoes comfit

24,00 €

Φιλέτο λαβράκι με πουρέ κουνουπίδι και σάλτσα κάπαρης, λεμόνι και ελαιόλαδο
Sea bass fillet with cauliflower puree and caper, lemon, olive oil dressing

25,50 €



ΚΡΕΑΣ & πΟυΛΕΡΙΚΑ meat & PoUltRY 

Club sandwich με φιλέτο γαλοπούλας, μπέικον, emmental, ομελέτα,
iceberg και φρέσκες τηγανητές πατάτες

Club Sandwich with turkey fillet, bacon, emmental, omelet, iceberg and fresh fries
16,00 €

Φιλέτο κοτόπουλο με αρωματικές baby πατάτες και δροσερή κρέμα lime
Chicken fillet with aromatic baby potatoes and fresh lime cream

18,00 €

Χοιρινό φιλέτο με σάλτσα BBQ , ψητή ντομάτα & πουρέ μελιτζάνας
Pork fillet with BBQ sauce, roasted tomato and eggplant puree

19,50 €

Κλασικό Burger “Eagles Palace” από φιλέτο μόσχου,
σερβιρισμένο με φρέσκες πατάτες, cocktail sauce και πίκλες

Classic “Eagles Palace Burger” from beef fillet, 
served with fresh fries, cocktail sauce & pickles

21,50 €

Burger Black Angus με μπρι και βινεγκρέτ τρούφας
Burger Black Angus with brie cheese and truffle vinaigrette

23,50 €

Μοσχαρίσια tagliatta με φύλλα ρόκας και φλοίδες παρμεζάνας
Beef tagliatta with rocket leaves and parmesan flakes

24,00 €



ΕπΙΔΟΡπΙΑ DeSSeRtS

“Pavlova” με φρέσκες φράουλες
“Pavlova” with fresh strawberries

11,00 €

Soufflé σοκολάτας με παγωτό βανίλια
Chocolate Soufflé with vanilla ice cream

11,50 €

Πορτοκαλόπιτα με σορμπέ μάνγκο
Orange pie with mango sorbet

9,00 €

Φρέσκα φρούτα εποχής
Fresh seasonal fruits

11,00 €

Ποικιλία παγωτών και σορμπέ
Ice cream and sorbet assortment

10,00 €



coffee

Freddo Espresso 5,30 €
made with a double espresso dose

Freddo cappuccino 6,00 €
made with a double espresso dose

Espresso 4,40 €

Espresso Double 5,30 €

Espresso macchiato 4,40 €

Cappuccino 5,50 €

Filter coffee 4,40 €

Instant Coffee Frappe / Hot 4,80 €

Greek coffee 3,90 €

Chocolate (hot or cold) 4,60 €

Hot Tea Ronnefeldt’s Tea Caddy 4,60 €
(high-quality loose-leaf tea 4gr)

WateRS

San Pellegrino 500ml 7,50 €

Perrier 330ml 5,80 €

Souroti 250ml 4,40 €

Doumpia 250ml 4,40 €

Mineral Water 1000ml 3,40 €



JUiceS

Fresh Orange Juice 7,50 €

Fresh Fruit Mixer 8,60 €

Juices (Tetra) 4,60 €

ΒeeRS

Ηeineken 330 ml (lager) 7,50€

Fischer 330 ml (pils) 7,50€

Mc Farland 330 ml (red ale) 7,50€

Amstel Bock 330 ml (Dark lager) 7,50 €

Για την επιλογή φιάλης κρασιού όπως και σαμπάνιας παρακαλούμε ζητήστε 
τον πλούσιο ενημερωμένο κατάλογο από το κελάρι του ξενοδοχείου μας.

For an extensive selection of wines and champagnes, 
please ask for our list from the hotel’s newly built wine cellar.



Το πρωινό σερβίρεται από τις 7:00 -12:00. 
Τα υπόλοιπα είδη σερβίρονται από τις 12:00 - 23:00. 

Βreakfast is served from 7:00 - 12:00.
 All other items served 12:00 - 23:00.


