Ammos Pool Bar Menu
Lunch Time

Lunch Time

Ποικιλία ψωμιών

Μακαρόνια Νάπολι

Ζυμωτό ψωμί με ελιές και μυρωδικά

Με σάλτσα φρέσκιας ψητής ντομάτας με βασιλικό
και παρμεζάνα

Variety of breads

with olives and fresh herbs
€3

Pasta Napoli

With fresh roast tomato, basil and parmesan
€8

Τοστ

με τυρί Emmental και γαλοπούλα ή ζαμπόν
Toast

With Emmental cheese and turkey or ham slices
€3

Τυροπιτάρια Σκύρου

με μαρμελάδα ντομάτας
Skyros cheese pies

with tomato marmalade
€7

Club sandwich

Με φιλέτο κοτόπουλο, μπέικον, τυρί Emmental,
μαρούλι, ντομάτα και μαγιονέζα

Κεφτεδάκια

με φρέσκο μοσχαρίσιο κιμά, coulis ντομάτας και
πικάντικη κρέμα φέτας

Club sandwich

With chicken fillet, bacon, Emmental cheese lettuce,
tomato and mayonnaise
€9

Meatballs

with fresh minced beef, tomato coulis and spicy feta
cream
€8

Mini burgrers

2 mini burgers με μοσχαρίσιο κιμά, ντομάτα,
μαρούλι, μπέικον, τυρί Emmental και διπλοτηγανιτές
πατάτες
Mini burgers

2 mini burgers with fresh minced beef, lettuce,
tomato, bacon, Emmental cheese and French fries
€12

Ammos Pool Bar Menu
Σαλάτες / Salads

Επιδόρπια / Desserts

Ammos χωριάτικη

Προφιτερόλ

με ντοματίνια, αγγουράκι, φρέσκο κρεμμυδάκι,
κριθαρομπουκιές, κρίταμο, καπαρόφυλλα, φρέσκια
ρίγανη και ελαιόλαδο

με κρέμα βανίλιας και σάλτσα σοκολάτας gianduja
Profiterole
with vanilla cream and gianduja chocolate sauce
€8

Ammos Greek salad

with cherry tomato, cucumber, fresh onions, barley

Τάρτα λεμόνι

rusk, sea fennel, caper leafs, fresh oregano and
virgin olive oil

με βελούδινη κρέμα λενονιού, μαρέγκες και σάλτσα
κόκκινων φρούτων
Lemon tarte

€9
Greek Caesar

με γραβιέρα Σκύρου, καρδιές μαρουλιού, Caesar
dressing και φιλέτο κοτόπουλο

with lemon velvet cream, meringue and red fruit
sauce
€7
Cheesecake

Greek Caesar

With Skyrian gruyere, lettuce, Caesar dressing and
chicken fillet
€10
Βλήτα

Με φιλέτο ντομάτα κονφί, μυρωδικά, ψητό μανούρι
και ζυμωτό ψωμί σχάρας
Local Greens
With tomato confit, herbs, grilled “manouri” and
grilled bread
€8
Μεσογειακή σαλάτα κινόας

με τρίχρωμη κινόα, κολοκύθι, ντομάτα, πιπεριά,
κρεμμύδι, αγγούρι και dressing εσπεριδοειδών
Mediterranean Quinoa salad

with a variety of quinoa, zucchini, tomato, peppers,
onions, cucumber and a citrus dressing
€10

με κρέμα τυριού και σπιτική μαρμελάδα
Cheesecake
with cream cheese and homemade marmalade
€7

