
All Day Dining Menu 

Ωράριο/Hours 

(10:00 – 23:00) 

                                Τόστ & Ομελέτες / Toast & Omelets 

 

Ομελέτα απλή                                                                    4,00€ 

Omelet plain 

Ομελέτα σπέσιαλ / ένταμ, ζαμπόν, μπείκον, μανιτάρια                      5,30€ 

Omelet special / edam, ham, bacon, mushrooms 

 

Σάντουιτς & Σνάκ / Sandwiches & Snacks  

 

Club Sandwich Classic / ένταμ, ζαμπόν, μαρούλι, ντομάτα, μαγιονέζα, πατάτες 

country style                                                                                                            

Club Sandwich Classic / edam, ham, lettuce, tomato, mayonnaise, potatoes 

country style                                                      6,00€ 

Fitness Sandwich / λευκή μπαγκέτα, ένταμ, ντομάτα, μαρούλι, σος κοκτείλ          

Fitness Sandwich / white baguette, edam, tomato, lettuce, cocktail                                                                                     

sause                                                                4,20€ 

Salmon Dream Sandwich / Μπαγκέτα ολικής αλέσεως, τυρί κρέμα, καπνιστός 

σολομός Salmon Dream Sandwich / Wholegrain Baguette, creamy cheese, 

smoked salmon                                                         4,90€ 

Thassos Land Sandwich / λευκή μπαγκέτα, πάστα μαύρης ελιάς, ντομάτα, τυρί 

φέτα Thassos Land Sandwich / white baguette, black olive paste, tomato, feta 

cheese                                                             4,20€ 

Chicken Oriental / αράβικη πίτα, κοτόπουλο, τυρί χαλούμι, ντομάτα, σάλτσα 

γιαουρτιού Chicken Oriental / pita bread, chicken, halloumi cheese, tomato, 

yogurt sauce                                                             6,00€ 



 

 

                                               Atrium Favourites 

Πίτα σουβλάκι / χοιρινό σουβλάκι, σάλτσα γιαουρτιού, ντομάτα, κρεμμύδι, 

πατάτες country style                                                                                                  

Pita souvlaki / pork souvlaki, yoghurt sauce, tomato, onions, potatoes country 

style                                                3,50€ 

Cheeseburger / 100% μοσχαρίσιος κιμάς, ένταμ, ντομάτα, μπείκον, 

μουσταρδομαγιονέζα, πατάτες country style                                  

Cheeseburger / 100% veal minced meat, edam, tomato, bacon, mustard 

mayonnaise, potatoes country style   8,00€                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 Κοτομπουκιές / από 100% φιλέτο κοτόπουλο, πατάτες country style         

Chicken nuggets / from 100% chicken filet, potatoes country style 

                                                     6,50€ 

Pizza 

Μαργαρίτα                                                                                                         

Margarita            8,50€  

 

 Σπέσιαλ                            

Special                                        10,00€ 

                  

 

ΣΑΛΑΤΕΣ / SALADS / SALATE 

 

Χωριάτικη / ντομάτα, αγγούρι, πιπεριά, κρεμμύδι, ελιές θρούμπες Θάσου, 

φέτα, ελαιόλαδο                                                                                               

Greek village salad / tomato, cucumber, pepper, onions, olives from Thassos, 

feta cheese, olive oil                        6,50€ 

Σαλάτα του Καίσαρα / μαρούλι, κοτόπουλο, μπεϊκον, παρμεζάνα, κρουτόν, 
Ceasar dressing    

Ceasar’s Salad / lettuce, chicken, bacon, parmesan, crouton, Ceasar dressing 

                                                        7,60€ 



Σαλάτα του Σέφ / μαρούλι, ντομάτα, αγγούρι, ζαμπόν, γκούντα, αυγό, σάλτσα 
κοκτείλ                                                                                                 
Chef’s Salad / lettuce, tomato, cucumber, ham, gouda, egg, cocktail sauce 

                                                       6,50€ 

                                  

Επιδόρπια / Desserts / Nachspeisen 

Φρούτα εποχής  (2 άτομα )|( 4 άτομα )      
                                                                                                 8,00€/14€   
Fruits of the season 

 

Ελληνικό γιαούρτι με μέλι Θάσου και καρύδια               4,20€                                                                                                     
Greek Yogurt with honey of Thassos with nuts 

Πανακότα με γλυκό του κουταλιού βύσσινο ή παγωτό πεπόνι                
Panacotta with sour cherry spoon  sweet  or honey melon ice-cream    4,50€ 
 
Τραγανή τάρτα λεμονιού με φρούτα                                        5,00€        
Crispy lemon tart with fruits                                                                                                      

Ποικιλία ελληνικών τυριών και αλλαντικών  (2 ατόμων )/(4 ατόμων )  10€/17€       
Greek cheese & cured meat products platter 

 

 

 

                    

 



Ορεκτικά-Σαλάτες / Starters-Salads 

Τζατζίκι  παραδοσιακό                                                      3,70€  
Traditional Tzatziki                                                               

Χταποδάκι ψητό                                                            10,00€ 
Grilled Octopus                                                                   

 

Χαλούμι ψητό                                                            7,00€ 
Grilled Haloumi                                                                    

Πατάτες χειροποίητες στο τηγάνι                                               3,30€                                       

French fries handmade                                                        

 
Σκουμπρί καπνιστό ψητό με λαδολέμονο              7,00€                     

Grilled smoked Mackerel with olive oil and lemon sauce       

Γραβιέρα Νάξου σαγανάκι με μέλι      7,00€                            

Graviera cheese from Naxos “saganaki”  with honey             

Φέτα λαδορίγανη                   3,50€                                  

Feta cheese with olive oil and oregano                                   

  

 Χωριάτικη / ντομάτα, αγγούρι, πιπεριά, κρεμμύδι, ελιές θάσου, φέτα, 
ελαιόλαδο. 
 
Greek  salad / tomato, cucumber, pepper, onions, olives from Thassos, feta 
cheese, olive oil  
                                             6,50€  
Ανάμικτη Πράσινη Σαλάτα / ψητό μανούρι, ντοματίνια,  ρόδι,  βινεγκρέτ ροδιού
  

Mixed green salad, grilled manouri cheese, cherry tomatoes, pomegranate, 
pomegranate vinaigrette   

                                7,90€  

Σαλάτα του Καίσαρα / μαρούλι, κοτόπουλο, μπεϊκον, παρμεζάνα, κρουτόν, 
Ceasar dressing    

Ceasar’s Salad / lettuce, chicken, bacon, parmesan, crouton, Ceasar dressing 

                                            7,60€ 

Σαλάτα του Σέφ / μαρούλι, ντομάτα, αγγούρι, ζαμπόν, γκούντα, αυγό, σάλτσα 
κοκτείλ      



Chef’s Salad / lettuce, tomato, cucumber, ham, gouda, egg, cocktail sauce 

                                           6,50€ 

Ανάμικτη πράσινη σαλάτα / ξηροί καρποί, πορτοκάλι, παρμεζάνα, βινεγκρέτ 

βαλσαμικού-μελιού    

Mixed green salad /nuts, orange, parmesan cheese, vinaigrette balsamic-

honey  

                                         7,80€ 

Πάστα & Ριζότο / Noodles and Risotto  

Σπαγγέτι Ναπολιτάνα / αρωματική σάλτσα ντομάτας  4,50€   

Spaghetti Napolitana – flavoured  tomato sauce  

                                        

Ριζότο μοτσαρέλα / ντοματίνια, φρέσκια μοτσαρέλα βουβαλίου, πέστο 
βασιλικού, μυρωδικά   

Risotto Mozzarella / cherry tomatoes, fresh Buffalo mozzarella, basil pesto, 
seasonings    
                                         10,00 € 

 
Κριθαρότο θαλασσινών με μπίσκ οστρακοειδών               12,50 € 
  

Seafood orzo with shellfish bisque 
               
Γαριδομακαρονάδα                                                        13,80 €     
Spaghetti with Shrimps 
              
Σαρδέλα σχάρας                                                                       7,00 €           
Grilled  Sardine 

 

Καλαμαράκι τηγανητό                                                        7,50 €            
Fried calamari 

 

Καλαμάρι σχάρας ψητό                                                     11,00€                                 
Grilled calamari 

                 

Γαρίδες ψητές (250 gr)             13,00€             
Grilled  Prawns 

                          

Γαρίδες σαγανάκι, σάλτσα ντομάτας, ούζο, φέτα                  13,50€   

Prawns “ Saganaki “ , tomato sauce, ouzo, feta cheese 

                             



Φιλέτο Λαβράκι, πουρέ σελινόριζας, σάλτσα μάραθου    16,00€   

Sea Bass Filet, smashes celery, fennel sauce 

                              

Κρεατικά   /  Meat dishes  

Σουβλάκι από χοιρινό φιλέτο / αφράτες πιτούλες, τζατζίκι, πατάτες country 
style          
Souvlaki from pork filet with fluffy pita bread, tzatziki, potatoes country style 
                                                  9,00€ 
Μπιφτέκι από 100% μοσχαρίσιο κιμά – σπιτική σάλτσα πάπρικα, πατάτες 
country style      
Beefsteak from 100% beef mince  - home-made paprika sauce, potatoes 
country style  
                                                    9,50€  

Φιλέτο κοτόπουλο στη σχάρα / σπιτική σάλτσα πάπρικα, πατάτες country style
  

Chicken fillet grilled / home-made paprika sauce, potatoes country style 
                                                   7,50€ 

 
Ταλιάτα Μοσχού / Φλίδες Παρμεζάνας, λάδι λευκής τρούφας, πατάτες country 
style Tagliata veal / parmesan flakes, white truffle oil, potatoes country style 

                             16,00€  

Επιδόρπια  /  Desserts /  Nachspeisen   

Φρούτα εποχής  (2 άτομα ) | ( 4 άτομα )                         8,00€/14€        
Fruits of the season 

Πανακότα με γλυκό του κουταλιού βύσσινο                                     4,50 €   
Panacotta with sour cherry spoon sweet  or honey melon ice-cream  

 
Τραγανή τάρτα λεμονιού με φρούτα                       5,00€     
Crispy lemon tart with fruits 

                            

Ελληνικό γιαούρτι με μέλι Θάσου και καρύδια                               4,50€      
Greek yoghurt with honey from Thassos and nuts 
                               

Ποικιλία ελληνικών τυριών και αλλαντικών  (2 ατόμων )/(4 ατόμων )     8€/17€       
Greek cheese & cured meat products platter 

                              

Παγωτό με διάφορες γεύσεις  (ή μπάλα)                               2,00€ 
Ice – cream with a variety of flavours (per scoop) 
                                 


