ROOM SERVICE
Το πρωινό σερβίρεται από τις 08:00 μέχρι τις 12:00

Το μενού σερβίρεται από τις 13:00 μέχρι τις 22:30
Breakfast available from 08:00 till 12:00
The menu is available from 13:00 till 22:30

ΠΡΩΙΝΟ
BREAKFAST
Επιπλέον Επιβάρυνςη Ανά Άτομο.
Extra Charge Per Person.

Ευρωπαϊκό Πρωινό (G)
Ζνα πανζρι με φρεςκοψθμζνα αρτοςκευάςματα
ςυνοδευόμενο με βοφτυρο, μζλι και μαρμελάδα,
φρεςκοςτυμμζνο χυμό πορτοκάλι ι γκρζιπ φρουτ,
καφζσ ι τςάι επιλογισ ςασ ι γάλα ι ςοκολάτα.

European Breakfast (G)
A basket with freshly baked bread
accompanied with butter, honey and marmalade,
reshly pressed orange juice or grapefruit,
coffee or tea of your choice or milk or chocolate.
18,00 €


Αμερικάνικο Πρωινό (G)
Ευρωπαϊκό πρωινό ςυνοδευόμενο με δφο αυγά τθσ επιλογισ ςασ
(ομελζτα, βραςτά, τθγανθτά, αυγά ποςζ), δθμθτριακά, φρουτοςαλάτα.

American Breakfast (G)
European breakfast accompanied with two eggs of your choice
(omelet, boiled, fried, poached), corn flakes, fruit salad.
25,00 €


(G) Περιζχει Γλουτζνθ, (Α) Περιζχει Αλκοόλθ και (V) είναι κατάλλθλο για Χορτοφάγουσ
(G) Contains Gluten, (A) Contains Alcohol and (V) is suitable for Vegetarians

Light Πρωινό (G)
Καφζσ ι τςάι επιλογισ ςασ ι γάλα 1,5%,
γιαοφρτι πρόβειο 1%, 1 αυγό βραςτό, ψωμί τοςτ ολικισ, βοφτυρο,
μαργαρίνθ, μαρμελάδα φροφτων χωρίσ ηάχαρθ, φρουτοςαλάτα.

Light Breakfast (G)
Coffee or tea of your choice or milk 1,5%,
yogurt from sheep milk 1%, 1 boiled egg, wholemeal toast bread, butter,
margarine, marmalade from fruit without sugar, fruit salad.
12,00 €


Πρωινό à la carte
Breakfast à la carte
Αυγά
Ομελζτα επιλογισ ςασ ι ςκράμπλ ι τθγανθτά ι βραςτά,
ςφιχτά ι μελάτα με γαρνιτοφρα και ςυνοδευτικά τθσ επιλογισ ςασ:
ηαμπόν, μπζϊκoν, τυρί, μανιτάρια, τομάτα προβενςάλ, πατάτεσ παγιαςόν.

Eggs
Omelet of your choice or scrambled or fried or boiled, well done or
medium with garnish of your choice: ham, bacon, cheese, mushrooms,
tomato à la provencale, potatoes paillassons.
12,00 €


Αυγά καγιανάσ
Με φρζςκια τομάτα και βοφτυρο.

Eggs “Kagianas”
With fresh tomato and butter.
12,00 €


Τηγανίτεσ (G)
Σερβίρονται με ςιρόπι ςφενδάμου.

Pancakes (G)
Served with maple syrop.
10,00 €


(G) Περιζχει Γλουτζνθ, (Α) Περιζχει Αλκοόλθ και (V) είναι κατάλλθλο για Χορτοφάγουσ
(G) Contains Gluten, (A) Contains Alcohol and (V) is suitable for Vegetarians

Τυριά & Αλλαντικά (G)
Πιατζλα με ζμενταλ, γκοφντα, γραβιζρα,
ηαμπόν, γαλοποφλα και ςαλάμι αζροσ.

Cheese and cold cuts (G)
A plate with emendal, gouda, “graviera” cheese,
Ham, turkey and salami.
14,00 €


Δημητριακά (G)
Κορν φλζικσ, μοφςλι, all bran, τςόκο ποπσ.

Cereals (G)
Corn flakes, muesli, all bran, choco pops.
7,00 €


“Olympia Golden Beach” Μπουφέ
Γευςτικό Πρωινό Μπουφζ ςτο Εςτιατόριό μασ
από τισ 08.00 – 10.30
με Ελλθνικζσ και Διεκνείσ Λιχουδιζσ να ςασ Περιμζνουν
(Χωρίσ Επιβάρυνςη).

“Olympia Golden Beach” Buffet
Tasty Buffet Breakfast in our Main Restaurant
from 08.00 – 10.30
with a Variety of Greek and International Delicacies for our
Customers
(No Extra Charge).


Για όςουσ επικυμοφν πρωινό πριν τισ 08:00 το πρωί,
παρακαλοφμε απευκυνκείτε ςτο χϊρο τθσ υποδοχισ ζωσ
το απόγευμα τθσ προθγοφμενθσ θμζρασ για ενθμζρωςθ.
If you would like to have your breakfast before 08:00,
please inform the reception desk until the afternoon of the
previous day and we will arrange everything for you.

(G) Περιζχει Γλουτζνθ, (Α) Περιζχει Αλκοόλθ και (V) είναι κατάλλθλο για Χορτοφάγουσ
(G) Contains Gluten, (A) Contains Alcohol and (V) is suitable for Vegetarians

