
Smoothies
*Strawberry / φράουλα
*Banana / μπανάνα
*Pineapple / ανανάς 
*Peach / ροδάκινο
*Green apple / πράσινο μήλο
*Mango / μάνγκο
*Forest fruits  / φρούτα του δάσους
*Passion fruit / φρούτα του πάθους

Smoothies super protein
*μπανάνα, μέλι, κανέλα, ταχίνι / banana, honey, cinnamon, tahini

Soft Drinks / Αναψυκτικά

Coca Cola 250ml

Coca Cola light 250ml

Coca Cola Zero 250ml

Sprite 250ml

Epsa Orange 250ml

Epsa Orange Blue 250ml

Soda 250ml

Tonic 250ml

Water / Νερό

Zagori 250ml

Zagori 1Lit

S. Pellegrino 0,33ml

S. Pellegrino 0,75ml

Beer / Μπύρες

Nisos Pilsner 330ml 
                                                                

Estrella Ineditt 0,75Lit

Sol  Lager 330ml

Amstel Free

Heineken Lager

By the glass / ποτήρι κρασί

Champagne / Σαμπάνιες

Moet and Chandon brut
Moet and Chandon rose

Sparkling  wine / Αφρώδεις Οίνοι
Prosecco, Bottega Poeti

       

White / Λευκά
Dreamcatcher, Kaniaris Estate
Pinot Grigorio, Campgnola

Chablis, William Fevre

Rose  / Ροζέ
Dreamcatcher, Kaniaris Estate

Cote Des Roses, Gerard Bertrand

Red  / Κόκκινα
Dreamcatcher, Kaniaris Estate
Syrah Turtles, Alpha Estate

Casa Lapostolle D’Alamel Carmenere

Coffee - Beverages
Καφέδες - Ροφήματα

Espresso
Espresso double

Espresso macchiato
Espresso freddo
Cappuccino

Cappuccino double
  

Cappuccino latte (cold - hot)
Cappuccino freddo

Nescafe frappe
Greek coffee

Ελληνικός
Greek coffee double

Ελληνικός διπλός                                   

Black coffee
Γαλλικός καφές
Mochaccino

Cappucino and chocolate (cold - hot)      
Εσπρέσσο, αφρόγαλα και σοκολάτα  

Mocha
Espresso and chocolate (cold - hot) 

Εσπρέσσο και σοκολάτα  
Mexican coffee

Tequila and coffee     
Τεκίλα και εσπρέσσο  

Irish coffee
Iρλανδικός καφές

Chocolate (cold - hot)
Σοκολάτα

White chocolate (hot)
Λευκή σοκολάτα

Tea (hot) / Τσάι
Various flavours - Διάφορες γεύσεις  

Ice Tea  / Τσάι Arizona 473ml
Various flavours - Διάφορες γεύσεις  

Extra charge for alcohol in beverages
Επιπλέον χρέωση για προσθήκη ποτού στα ροφήματα

Juices - Χυμοί
      

Οrange juice / Φυσικός πορτοκάλι

Fresh seasonal fruits / Ανάμικτος εποχής
*carrot, apple, ginger / καρότο, μήλο, τζίντζερ

*strawberry, apple, honey, mint / φράουλα, μήλο, μέλι, δύοσμος

*mango, pineapple, grapefruit / μάνγκο, ανανάς, γκρέιπφρουτ

*pear, mint, orange / αχλάδι, δυόσμος, πορτοκάλι

*pomegranate, ginger, honey, orange / ρόδι, τζίντζερ, μέλι, πορτοκάλι

*banana, apple, orange,  yogurt, honey /μπανάνα, μήλο, πορτοκάλι, γιαούρτι, 
μέλι

Juices with alcohol / Χυμοί με άλκοολ 

LOHAN BEACH HOUSE MENU 
Smoothies

*Strawberry / φράουλα
*Banana / μπανάνα
*Pineapple / ανανάς 
*Peach / ροδάκινο
*Green apple / πράσινο μήλο
*Mango / μάνγκο
*Forest fruits  / φρούτα του δάσους
*Passion fruit / φρούτα του πάθους

Smoothies super protein
*μπανάνα, μέλι, κανέλα, ταχίνι / banana, honey, cinnamon, tahin

Soft Drinks / Αναψυκτικά

Coca Cola 250ml

Coca Cola light 250ml

Coca Cola Zero 250ml

Sprite 250ml

Epsa Orange 250ml

Epsa Orange Blue 250ml

Soda 250ml

Tonic 250ml

Water / Νερό

Zagori 250ml

Zagori 1Lit

S. Pellegrino 0,33ml

S. Pellegrino 0,75ml

Beer / Μπύρες

Nisos Pilsner 330ml 
                                                                

Estrella Ineditt 0,75Lit

Sol  Lager 330ml

Amstel Free

Heineken Lager

By the glass / ποτήρι κρασί

Champagne / Σαμπάνιες

Moet and Chandon brut
Moet and Chandon rose

Sparkling  wine / Αφρώδεις Οίνοι
Prosecco, Bottega Poeti

       

White / Λευκά
Dreamcatcher, Kaniaris Estate
Pinot Grigorio, Campgnola

Chablis, William Fevre

Rose  / Ροζέ
Dreamcatcher, Kaniaris Estate

Cote Des Roses, Gerard Bertrand

Red  / Κόκκινα
Dreamcatcher, Kaniaris Estate
Syrah Turtles, Alpha Estate

Casa Lapostolle D’Alamel Carmenere



                                                                

Salads & Fruits 
Σαλάτες & Φρούτα 

Greek salad summer edition watermelon, feta 
cheese, crispy bread, basil, peppers and cucumber

Καρπούζι, τυρί φέτα, κριτσίνια, βασιλικό, 
πιπεριές και αγγούρι         

Seasonal fruit with mint and crushed ice
Φρούτα εποχής με μέντα και τριμμένο πάγο       

Garden Wrap

Seasonal vegetables, Tirovolia cheese and tomatoes
Λαχανικά εποχής, με τυρί τιροβόλια και τομάτες

Italian Wrap

Prosciutto, mozzarella, rocket, tomato and basil
Προσούτο, μοτσαρέλα, ρόκα, τομάτα και βασιλικό  

           

Chicken Wrap

Roasted chicken breast, lettuce, parmesan and yogurt
Ψητό στήθος κοτόπουλου, μαρούλι, παρμεζάνα και γιαούρτι

Chicken burger, mozzarella, tomato, basil and potatoes
Μπέργκερ με κοτόπουλο, μοτσαρέλα, τομάτα, βασιλικό 

και πατάτες

Salmon burger, fresh onion, lettuce, tomato, 
cucumber and basil mayo

Μπέργκερ σολωμού, με φρέσκο κρεμμυδάκι, 
μαρούλι, τομάτα, αγγούρι και μαγιονέζα με βασιλικό 

Black Angus beef burger, tomato, pickled 
cucumber, emmental and yogurt sauce

Μπέργκερ με μοσχάρι Black Angus, τομάτα, αγγουράκι τουρσί
και πίκλα αγγουριού, τυρί έμμενταλ και σως γιαουρτιού 

Classic toast, ham or turkey, emmental and tomato
Tοστ με ζαμπόν ή γαλοπούλα, τυρί έμμενταλ και τομάτα   

Club Sandwich, roasted chicken breast, bacon, ham, 
emmental, tomato and fresh potatoes

Κλαμπ σάντουιτς με ψητό στήθος κοτόπουλου, μπέικον, 
ζαμπόν, τυρί έμμενταλ, τομάτα και φρέσκιες πατάτες

Pizza
Πίτσα 

Margarita, mozzarella, cherry tomatoes 
and fresh basil

Μαργαρίτα, μοτσαρέλα, τοματάκια 
και φρέσκο βασιλικό

Fungi and Pollo, roasted chicken breast, basil, 
mozzarella and champignon mushroom

Fungi και Pollo με ψητό στήθος κοτόπουλου, βασιλικό, 
μοτσαρέλα και μανιτάρια

Vegetarian, zucchini, mushrooms, olives and 
cherry tomatoes

Πίτσα για χορτοφάγους με κολοκυθάκια, 
μανιτάρια, ελιές και τοματάκια

Ice cream
Πaγωτά

Make your ice cream platter 
(daily flavor selection, ask us)
Φτιάξτε το δικό σας παγωτό 

(ποικιλία γεύσεων, ρωτήστε μας)


