
n ΟΡΕΚΤΙΚΑ | ΣΑΛΑΤΕΣ
1. Μιλ Φειγ Λαχανικών  € 17.00
Μιλ φέιγ από λαχανικά σχάρας μαριναρισμένα από ελαιόλαδο με
βότανα, κρητική μυζήθρα & καραμελωμένο μπαλσάμικο

2. Παραδοσιακή Ελληνική Σαλάτα 14.00
Τομάτα, αγγούρι, πιπεριές, κρεμμυδάκι φρέσκο, τυρί φέτα, 
αφράτο παξιμαδάκι, ελαιόλαδο και φρέσκο θυμάρι

3. Σαλάτα Καπρέζε με Προσούτο 17.00
Μοτσαρέλα μπουφάλα, προσούτο, τοματίνια, ρόκα & πέστο 
βασιλικού

4. Πράσινη Σαλάτα με Γραβιέρα 12.00
Διάφορα πράσινα λαχανικά, αβοκάντο, φλοίδες γραβιέρας & 
βινεγκρέτ μελιού

5. Σαλάτα του Καίσαρα 19.00
Διάφορα πράσινα λαχανικά, κοτόπουλο σχάρας, φιλετάκια 
αντζούγιας, κρουτόν & σάλτσα αγριοράπανου

6. Καλοκαιρινή Σαλάτα 18.00
με σπανάκι, μαρούλι, κινόα, φακές, αβοκάντο, ταλαγάνι σχάρας,
τοματίνια, κρεμμυδάκι, βασιλικό, μαιντανό και πέρλες από ρόδι.
Ντρέσινγκ από ελαιόλαδο, μπαλσάμικο, φρέσκο βασιλικό και μάνγκο

7. Σαλάτα από Καρπούζι με Ελληνική Φέτα 16.00
Καρπούζι με φέτα, βασιλικό, τσίλι, βινεγκρετ μελιού

V ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ | ΟΜΕΛΕΤΕΣ
ΖΥΜΑΡΙΚΑ & ΠΙΤΣΑ
8. Κλαμπ Σάντουιτς Λαχανικών 19.00
Λαχανικά σχάρας, σάλτσα από αβοκάντο, πράσινη σαλάτα & 
τηγανιτές πατάτες

9. Κλαμπ Σάντουιτς Κλασσικό 23.00
Κοτόπουλο, μπέικον, ζαμπόν, τομάτα, μαρούλι, τυρί τσένταρ, 
μαγιονέζα, πράσινη σαλάτα & τηγανιτές πατάτες

10. Κλαμπ Σάντουιτς Καπνιστού Σολομού 21.00
Club σάντουιτς με καπνιστό σολομό, αβοκάντο, ντρέσινγκ 
βινεγκρέτ με άρωμα μαστίχας, πράσινη σαλάτα & τηγανιτές 
πατάτες

11. Ελληνικό Σάντουιτς με Πίτα & Γύρο 17.00
Σάντουιτς με γύρο από χοιρινό φιλέτο, πίτα, τζατζίκι, κρεμμυδάκι, 
γιαούρτι με μυρωδικά, πράσινη σαλάτα & τηγανιτές πατάτες

12. Σάντουιτς με Κυπριακή Πίτα & Χαλούμι 21.00
Κυπριακή πίτα με χαλούμι σχάρας, καπνιστό χοιρινό, 
σαλάτα λάχανο με καρότο, μαγιονέζα και τοματίνια

13. Avocado Toast 19.00
με αβοκάντο, ξυνομυζήθρα, τσίλι, ρόκα και κρέμα μπαλσάμικο

14. Κρητική Ομελέτα 15.00
Κρητική ομελέτα με τριμμένο κολοκύθι, τομάτα, τυρί ανθότυρο, 
τηγανιτές πατάτες & φρέσκο θυμάρι

15. Σπαγγέτι Νάπολι 12.00/17.00
Σπαγγέτι με τοματίνια, κρεμμυδάκι, ελαιόλαδο, άρωμα σκόρδου 
και βασιλικό

16. Σπαγγέτι Μπολοναίζ 13.00/19.00
Σπαγγέτι με μοσχαρίσιο κιμά, φρέσκια τομάτα, κρεμμύδι και βότανα

17. Σπαγγέτι με πέστο παντζαριού 22.00
Σπαγγέτι (χωρίς γλουτένη) με πέστο παντζαριού, βασιλικό & κουκουνάρι

18. Λιγκουϊνι Ελληνικό 12.00/17.00
Λαχανικά ζουλιέν, φρέσκια τομάτα, σκόρδο, κρεμμύδι, μυρωδικά, 
ελαιόλαδο, τυρί μανούρι & φέτα

19. Κριθαρότο με Γαρίδες 19.00/23.00
Κριθαρότο με γαρίδες, λιαστή τομάτα, κρεμμύδι, μυρωδικά και ούζο

20. Πίτσα με Προσούτο 13.00
Πίτσα με προσούτο, σάλτσα τομάτας, μοτσαρέλα, φασκόμηλο, 
τραγανά φύλλα ρόκας & μανιτάρια

21. Πίτσα Μαργαρίτα 12.00
Σάλτσα τομάτας, μοτσαρέλα & φρέσκια τομάτα

22. Μπρουσκέτα με μοτσαρέλα 14.00
Μπρουσκέτα με προσούτο,  μοτσαρέλα, και πέστο βασιλικού

23. Bao Buns 19.00
Bao Buns με τραγανά φιλετάκια κοτόπουλο σοτε σε σάλτσα 
μελιού με σόγια, μαγιονέζα, sweet chili και μαριναρισμένα 
λαχανικά ζουλιέν

l ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΑ
24. Γαρίδες* Τεμπούρα € 22.00
Γαρίδες τεμπούρα με πράσινη σαλάτα, εξωτικά φρούτα, 
βινεγκρετ σόγια & μέλι

25. Σουβλάκι Σολομού Σχάρας 29.00
Σουβλάκι φρέσκου σολομού σχάρας, σάλτσα τεριάκι, τηγανιτό 
ρύζι με λαχανικά

26. Ψάρια ημέρας από το καλάθι μας
(ανά 100 γρμ.) 8.50
27. Γαρίδες* σχάρας (ανά 100 γρμ.) 8.80
28. Αστακός* σχάρας (ανά 100 γρμ.) 8.80
29. Cheeseburger 19.50
Μπέργκερ από μοσχαρίσιο κιμά σε ψωμάκι μπριός με μπέικον, 
τυρί τσένταρ, αγγουράκι τουρσί, μαρούλι, τομάτα & τηγανιτές 
πατάτες

30. Nuggets Κοτόπουλου 12.00
Με πατάτες τηγανιτές, τομάτα, αγγούρι, μαγιονέζα

31. Fish Fingers 12.00
Με πατάτες τηγανιτές, τομάτα, αγγούρι, μαγιονέζα

32. Vegan Beyond Burger 19.00
Μπεργκερ με ΒΙΟ λαχανικά και τυρί vegan

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΙΑΤΑ
33. Ελληνικός Γύρος 21.00
Γύρος από χοιρινό φιλέτο με πίτα, τζατζίκι, τομάτα, πατάτες 
τηγανιτές, κρεμμυδάκι και μαϊντανό

34. Παραδοσιακός Μουσακάς 19.00
Παραδοσιακός Μουσακάς με μελιτζάνες, πατάτες και 
κολοκυθάκια φούρνου γκρατινε με κρητική γραβιέρα

35. Παιδάκια Σχάρας 29.00
Αρνίσια παϊδάκια με λαχανικά σχάρας και πατάτες τηγανιτές

36. Χταπόδι* Σχάρας 27.00
Χταπόδι σχάρας με λευκό ταραμά, αχνιστά λαχανικά & τομάτα 
σχάρας

t  ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ
37. Ποικιλία Ελληνικών Τυριών 11.00
Ποικιλία ελληνικών τυριών με αφράτα παξιμαδάκια, αποξηραμένα 
φρούτα & ξηρούς καρπούς, μέλι & τσάτνεϊ τομάτας

38. Ποικιλία Φρούτων 10.00
Φρούτα εποχής

39. Γιαούρτι με Μέλι & Φρούτα 7.00
40. Brownie με Παγωτό Βανίλια 
& Σάλτσα Σοκολάτας 9.50
41. Τάρτα φρούτων 10.00
42. Cheesecake 12.00
Τσίζκεϊκ με σάλτσα αγριοκέρασου

43. Καρυδόπιτα με παγωτό βανίλια 12.00
44. Διάφορες Γεύσεις Παγωτών (ανά μπάλα) 3.00

DE LUXE CATEGORY
All Dishes are prepared with Virgin Olive Oil

* Frozen ingredients may be used in the preparation of the dish
Prices include 13% VAT and Taxes.

Τιμές συμπεριλαμβάνουν Φόρους και ΦΠΑ 13%
Consumer is not obliged to pay, if the notice of payment has not been received (Receipt-invoice)

Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει εάν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό στοιχείο 
(Απόδειξη, Τιμολόγιο) 

BLUE BAY MENU ΕΛ



n HORS D’ŒUVRE | SALADES
1. Mille-feuille de légumes grillés € 17.00
Mille-feuille de légumes d’été grillés, marinés à l’huile d’olive
et fines herbes, fromage crétois „Myzithra“ et balsamico

2. Salade grecque 14.00
Salade grecque avec tomates, concombres, poivrons, oignons
verts, fromage feta, petites biscottes, huile d’olive et thym frais

3. Salade Caprèse 17.00
Buffalo mozarella, prosciutto, tomates cerises, roquette et pesto basilic

4. Salade verte 12.00
Salade aux légumes verts, avocat, flocons de gruyère crétoise et
vinaigrette de miel

5. Salade Caesar 19.00
Salade verte, poulet grillé, filets d’anchois, croûtons et sauce au raifort

6. Salade d’été 18.00
Salade avec épinards, quinoa, lentilles, avocat, fromage de
chèvre grillé, Tomates cerises, oignon vert, basilic, persil et
grenade, Sauce énergie à l’huile d’olive vierge, balsamique,
basilic et mangue

7. Salade de pastèque 16.00
Salade de pastèque avec fromage feta, mix de verdures, basilic,
chili, vinaigrette au miel

V SANDWICHES | OMELETTES
PÂTES & PIZZA
8. Club sandwich végétarien 19.00
Club sandwich aux légumes grillés, sauce avocat, salade verte
et pommes frites

9. Club sandwich classique 23.00
Club sandwich au poulet avec lard, jambon, tomate, laitue,
fromage cheddar, mayonnaise, salade verte et pommes frites

10. Club sandwich au saumon fumé 21.00
Club sandwich au saumon fumé avec avocat, dressing de
vinaigrette à l’arôme de mastic, salade verte et pommes frites

11. Sandwich grec avec pain pita et “gyros” 17.00
“Gyros” de filet de porc, pain pita, tzatziki, oignons, yaourt aux
fines herbes, salade verte et pommes frites

12. Sandwich avec pain pita chypriote et haloumi 21.00
Pain pita chypriote avec fromage « haloumi », côtelette de porc
fumée, salade de chou et carottes avec mayonnaise et tomates cerises

13. Toast Avocat 19.00
Pain grillé avec avocat, fromage crétois « Myzithra », piment
doux, roquette et crème balsamique

14. Omelette crétoise 15.00
Omelette crétoise aux courgettes râpées, tomates, fromage
crétois «Anthotyro» pommes frites et thym frais

15. Spaghetti Napoli 12.00/17.00
Tomates cerises, oignon, huile d’olive, arôme d’ail et basilic frais

16. Spaghetti Bolognaise 13.00/19.00
Haché de veau, tomates fraîches, oignons, fines herbes et huile d’olive

17. Spaghetti au pesto de betteraves 22.00
Spaghetti sans gluten au pesto de betteraves, basilic et pignons 

18. Linguini à la grecque 12.00/17.00
Julienne de légumes, tomates fraîches, ail, oignon, herbes fines,
huile d’olive, fromage frais crétois et fromage feta

19. «Kritharoto» pâtes grecques 
aux crevettes 19.00/23.00
« Kritharoto » (pâtes grecques) avec crevettes, tomates séchées,
oignon, herbes fines, huile d’olive et ouzo

20. Pizza Prosciutto 13.00
Prosciutto, sauce tomate, mozzarella, sauge, feuilles de roquette
croquantes et champignons

21. Pizza Margarita 12.00
Sauce tomate, mozzarella et tomates fraîches

22. Bruschetta Mozzarella 14.00
Bruschetta avec prosciutto, mozzarella et pesto basilic

23. Bao Buns 19.00
Bao Buns aux filets de poulet croquants, sautés à la sauce de
miel et soya, mayonnaise, sauce chili douce et légumes à la
Julienne marinés

l PLATS PRINCIPAUX
24. Crevettes* Tempura  € 22.00
Crevettes* Tempura avec salade verte, fruits exotiques,
vinaigrette de soya et miel

25. Brochette de saumon Teriyaki 29.00
Brochette de saumon frais, sauce teriyaki, riz frit avec légumes

26. Poisson du jour (par 100 g) 8.50
27. Gambas grillées* (par 100 g) 8.80
28. Langouste grillée* (par 100 g) 8.80
29. Cheeseburger 19.50
Burger d’haché de veau, pain brioche, lard, fromage cheddar,
cornichons, laitue, tomates et pommes frites

30. Chicken nuggets 12.00
Panés de poulet avec pommes frites, tomates,concombres, 
mayonnaise

31. Fish Fingers 12.00
Bâtonnets de poisson avec pommes frites, tomates,
concombres, mayonnaise

32. Vegan Beyond Burger 19.00
Beyond Burger avec légumes bio et fromage végan

SPÉCIALITÉS GRECQUES
TRADITIONNELLES
33. « Gyros » grec 21.00
“Gyros” de filet de porc avec pain pita, tzatziki, tomates, pommes
frites, oignon et persil

34. « Moussaka » 19.00
Aubergines cuites au four, pommes de terre, courgettes et haché
de viande, gratinés au fromage de gruyère crétois

35. Côtelettes d’agneau grillées 29.00
Côtelettes d’agneau grillées avec légumes et pommes frites

36. Pieuvre* grillée 27.00
Petite pieuvre grillée avec « tarama blanc » (mousse d’œufs de
poisson), légumes à la vapeur et tomate grillée

t    DESSERTS
37. Assortiment de fromages grecs 11.00
Assortiment de fromages grecs servi avec biscottes, fruits secs et
noix, du miel et chutney de tomates

38. Fruits de saison 10.00
Assortiment de fruits frais de saison

39. Yaourt grec 7.00
Yaourt grec au miel et aux fruits frais

40. Brownie 9.50
Brownie avec de la glace vanille et sauce au chocolat

41. Tarte aux fruits 10.00
Tarte aux fruits frais

42. Cheesecake 12.00
Tarte au fromage avec griottes

43. Gâteau aux noix 12.00
Gâteau aux noix avec de la glace vanille

44. Sélection de glaces 3.00
Assortiment de glace (par boule)

DE LUXE CATEGORY
Tous les plats sont préparés avec de l’huile d’olive vierge | * Des ingrédients surgelés peuvent être 

utilisés dans la préparation du plat | TVA 13% et taxes incluses dans le prix
Τιμές συμπεριλαμβάνουν Φόρους και ΦΠΑ 13% | Consumer is not obliged to pay, if the notice of 

payment has not been received (Receipt-invoice)
Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει εάν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό στοιχείο 

(Απόδειξη, Τιμολόγιο) 

BLUE BAY MENU FR


