


Breakfast & Brunch
Yogurt 

With peach, cranberries, almonds, hibiscus, salt and honey

Pancakes (4 Pcs) 

With maple syrup or hazelnut praline

Pancakes (4 Pcs) 

Warm mizithra cheese, grape molasses, cinnamon

Eggs Benedict 

Poached eggs, toasted bread, smoked pork, sauce hollandaise, chives

Breakfast 

Fried eggs, bacon, mushrooms, beans, sausage, grilled tomato, rustic bread, gruyere

Snacks
Breaded, Deep-Fried Chicken Fillet Bites 

Served with coleslaw and crispy fries

Soft Tacos  

Two tortillas folded and stuffed with pork pieces, tomato sauce, 
cheddar cheese and lettuce

Quesadilla  

corn tortillas, sautéed chicken, peppers, onions, guacamole sauce, 
cheddar cheese, yogurt, lettuce and tomato sauce

Brazilian Hot Dog 

Bun, minced beef, provolone, sausage

Chicken Fajitas 

Corn pies, sautéed chicken, peppers, onions, guacamole, cheddar cheese, 
yogurt, lettuce and tomato salsa

Sandwiches
Beachcomber Club Sandwich  

with freshly fried chicken, ham, cheese, bacon, mayonnaise, 
lettuce and tomato. Served with fries

Philly Steak Sandwich   

Pretzel bun with thin-sliced beef, onions and smoked cheddar cheese

Toasted Sandwich   

with rye or white bread of your choice, full or low fat ingredients

English



Burgers
Beef    

Βeef burger, cheddar cheese, iceberg, lettuce, bacon, tomato. 
Served with fries and BBQ sauce

Super Cheezy 

Double beef burger, cheddar cheese, emmental cheese, 
blue cheese and mango mayonnaise. Served with fries

Combo Beef & Shrimp Burger 

Beef burger and shrimp, tomato and iceberg lettuce

Chicken 

Chicken fillet, cheddar cheese, tomato, iceberg lettuce and mayonnaise. 
Served with fries

Coxinhas Burger  

Pulled chicken croquettes, avocado, pickle sauce, iceberg lettuce

Salads
Traditional Greek Salad With Rusk 

Salad With Mediterranean Leaves 

with avocado and sour grapes vinaigrette dressing

Caesar 

with freshly fried crispy chicken bites

Quinoa 

with cherry tomatoes, watercress, valerian and pomegranate

Pizza
Margarita  

mozzarella cheese, tomato, fresh basil

Special 

Mozzarella cheese, tomato, ham, bacon, peppers, mushrooms

Greek 

feta cheese, tomato, olives, onions



Desserts
Crépe 

with stuffing and toppings of your choice

Bubble Waffle 

with stuffing and toppings of your choice

Waffle 

with differently flavoured ice cream and toppings of your choice

Caramel 

Caramel cream with sponge cake, almond and butter caramel sauce

Chocolate Soufflé  

with fresh vanilla scented ice cream

Brownies Chocolate   

Vanilla ice cream and caramel sause

Ice... Berg 

Madagascar vanilla ice cream, stracciatella, gianduja, crunchy hazelnuts, 
caramel with chocolate

Waffle Tower 

Combo Plate of Fruits 

Refreshments
Coca Cola, Sprite, soda etc 

3 Cents tonic water 

3 Cents lemon tonic 

3 Cents Pink Grapefruit Soda 



Coffees
Greek coffee 

Freddo espresso 

Freddo cappuccino 

Espresso 

Cappuccino 

Latte macchiato 

Frappe 

Milkshakes
Vanilla / chocolate / banana etc. 

Beers
Mythos 0,4L (Draft) 

Nisos Pilsner 

Brinks Rethymnian bio beer 

Corona 

Bud 

Estrella 0,75L 

Water
Avra 1L

Perrier

S. Pellegrino

Greek sour water from Florina city

Aqua panna mineral water



Πρωινό & Brunch
Γιαούρτι 

Με ροδάκινο, κράνμπερι, αμύγδαλα, ιβίσκο, αλάτι και μέλι

Pancakes (4 τεμ.) 

Με σιρόπι σφενδάμου ή πραλίνα φουντουκιού

Pancakes (4 τεμ.) 

Ζεστή μυζήθρα, πετιμέζι, κανέλα

Αυγά Benedict 

Αυγά ποσέ, φρυγανισμένο ψωμί, καπνιστό χοιρινό, sauce hollandaise, σχοινόπρασο

Πρωινό 

Τηγανητά αυγά, μπέικον, μανιτάρια, φασόλια, λουκάνικο, ψητή ντομάτα, 
χωριάτικο ψωμί, γραβιέρα

Snacks
Παναρισμένες Μπουκιές από Φιλέτο Κοτόπουλο 

Σερβίρονται με κόσλοου και τραγανές πατάτες

Soft Tacos 

με γέμιση από χοιρινό, σάλτσα ντομάτας, τυρί cheddar, 
μαρούλι γουακαμόλε και γιαούρτι

Quesadilla 

Cheddar μοτσαρέλα, μοσχάρι, γιαούρτι, γουακαμόλε

Brazilian Hot Dog 

Ψωμάκι ατμού, μοσχαρίσιος κιμάς, provolone, λουκάνικο

Fajitas Κοτόπουλο 

Πίτες καλαμποκιού, κοτόπουλο σωτέ, πιπεριές, κρεμμύδι, γουακαμόλε, 
τυρί cheddar, γιαούρτι, μαρούλι και salsa ντομάτας

Sandwiches
Beachcomber Club Sandwich 

με φρεσκοψημένο κοτόπουλο, ζαμπόν, τυρί, μπέικον, μαγιονέζα, 
μαρούλι και ντομάτα. Σερβίρεται με τηγανητές πατάτες

Philly Steak Sandwich 

Pretzel ψωμάκι με λεπτοκομμένο μοσχάρι, τηγανητά κρεμμύδια 
και καπνιστό τυρί cheddar

Τοστ 

της επιλογής σας με ψωμί σικάλεως ή λευκό, με υλικά χαμηλών λιπαρών

Ελληνικά



Burgers
Beef 

Μοσχαρίσιο burger, τυρί cheddar, μαρούλι iceberg, μπέικον, ντομάτα. 
Σερβίρεται με τηγανητές πατάτες και BBQ sauce

Super Cheezy 

Διπλό μοσχαρίσιο burger, τυρί cheddar, τυρί emmental, 
blue cheese και mango mayonnaise. Σερβίρεται με τηγανητές πατάτες

Combo Beef & Shrimp Burger 

Μοσχαρίσιο burger, γαρίδες, ντομάτα, μαρούλι iceberg, μπέικον gravy

Chicken 

Φιλέτο κοτόπουλο, τυρί cheddar, ντομάτα, μαρούλι iceberg και μαγιονέζα. 
Σερβίρεται με τηγανητές πατάτες

Coxinhas Burger 

Τραγανή κροκέτα από μαδητό κοτόπουλο, αβοκάντο, pickle sauce, μαρούλι iceberg

Σαλάτες
Σαλάτα από μεσογειακά φύλλα 

με αβοκάντο και βινεγκρέτ από αγουρίδα

Παραδοσιακή χωριάτικη σαλάτα με παξιμάδι 

Caesar 

με φρεσκοψημένες τραγανές μπουκιές από κοτόπουλο

Quinoa 

με ντοματίνια, νεροκάρδαμο, βαλεριάνα, κεράσι, ρόδι

Pizza
Μαργαρίτα 

Μοτσαρέλα, ντομάτα, φρέσκο βασιλικό

Special 

Μοτσαρέλα, ντομάτα, ζαμπόν, μπέικον, πιπεριά, μανιτάρια

Ελληνική 

Φέτα, ντομάτα, ελιές, κρεμμύδι



Επιδόρπια
Κρέπα 

με γέμιση και toppings της επιλογής σας 

Bubble Waffle 

με γέμιση και toppings της επιλογής σας 

Waffle 

με παγωτό και toppings επιλογής σας 

Caramela 

Κρέμα λευκής σοκολάτας με τραγανή βάση πραλίνας και 
καραμελωμένα φουντούκια

Σουφλέ Σοκολάτας 

με παγωτό αρωματισμένο με φρέσκια βανίλια

Brownies Σοκολάτας 

Παγωτό βανίλια και sauce καραμέλας

Ice... Berg 

Παγωτό βανίλια Μαδαγασκάρης, stracciatella, gianduja, τραγανά φουντούκια, 
καραμέλα με σοκολάτα

Waffle Tower 

Ποικιλία από διάφορα φρούτα εποχής 

Αναψυκτικά
Coca Cola, Sprite, σόδα κλπ 

3 Cents tonic water 

3 Cents lemon tonic 

3 Cents Pink Grapefruit Soda 



Για την παρασκευή των συνταγών χρησιμοποιούμε παρθένο ελαιόλαδο από ντόπιες παραγωγές. Επίσης, τα υλικά που 
χρησιμοποιούμε επιλέγονται καθημερινά, έτσι ώστε να φτάνουν στους πελάτες μας πάντα φρέσκα.

Καφέδες
Ελληνικός 

Freddo espresso 

Freddo cappuccino 

Espresso 

Cappuccino 

Latte macchiato 

Φραπέ 

Milkshakes
Βανίλια / σοκολάτα / μπανάνα κλπ. 

Μπύρες
Μύθος 0,4L (Draft) 

Nisos Pilsner 

Brinks Rethymnian bio beer 

Κορόνα 

Bud 

Estrella 0,75L 

Νερό
Αύρα 1L

Perrier

S. Pellegrino

Ελληνικό Ξινό νερό Φλωρίνης

Aqua panna μεταλλικό νερό



Indulge in an unforgettable experience
with the most luxurious shisha pipes ever made.

Please ask our waiter about available fl avors and cocktails.  



For cigar aficionados who appreciate 
and know how to enjoy a great smoke, 

Beachcomber offers a selection of fine cigars 
(on availability basis) to suit every taste. 

Just ask our waiter.



ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ. Παρακαλούμε, ενημερώστε τον σερβιτόρο 
για τυχόν αλλεργίες ή ειδικές διατροφικές ανάγκες, πριν την παραγγελία 
σας. Χρησιμοποιούμε παρθένο ελαιόλαδο. Για τα τηγανητά χρησιμοποιούμε 
αραβοσιτέλαιο. Τα θαλασσινά είναι κατεψυγμένα. 
Όλες οι τιμές είναι σε Ευρώ. Οι τιμές ισχύουν έως τον Οκτώβριο 2017. 
Οι τιμές εμπεριέχουν ΦΠΑ, Δημοτικούς Φόρους και σέρβις.

Αγορανομικός Υπεύθυνος: Μανώλης Μαρινάκης 
 
SPECIAL DIETARY NEEDS. Please inform your waiter if you have any food 
allergies or dietary needs, prior to ordering. We use virgin olive oil. Fried 
foods are fried in corn oil. Crustaceans are frozen. 
All prices are in Euro. Prices are valid until October 2017. Prices include: 
service charge, Municipal Tax and VAT.

Managing Director: Manolis Marinakis
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