
Lagoon Pool Menu

Operating hours
Beverages: 11:00-17:30  / Lunch: 12:00-17:00 

Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ − ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ). 
CONSUMER IS ΝΟΤ OBLIGED TO PAY IF THE NOTICE OF PAYMENT HAS ΝΟΤ BEEN RECEIVED (RECEIPT − INVOICE).



Οι τιμές είναι σε € και συμπεριλαμβάνουν όλους τους νόμιμους φόρους. / Prices are in € and include all applicable taxes.Οι τιμές είναι σε € και συμπεριλαμβάνουν όλους τους νόμιμους φόρους. / Prices are in € and include all applicable taxes.

Cocktails 
Kiwi Batida  9,50
Cachaça, milk, cocoNUT Lopez, kiwi syrup 
Giffard, kiwi fruit 

Starlight  11,00
TANQUERAY Gin, pom star Pomegranate juice, 
Passion fruit syrup Giffard , Maraschino liqueur 
Giffard, Grapefruit puree ponthier  

An Italian in Paris  12,50
Aperol, red sweet vermouth, Angostura bitters, 
soda

Royal   12,50
Tanqueray Ten Gin, Crème De Cassis, Lime, 
Watermelon, Mango, Prosseco

Mocktails
Coco manana  6.00
Banana puree ponthier, mango puree ponthier, 
coconut milk, vanilla, yogurt, agave syrup

El Capitan  6.00
Lime puree ponthier, pineapple puree ponthier, 
orgeat syrup Giffard, lychee puree ponthier

The Beach  6.00
Peach Puree Ponthier, Pineapple Puree Ponthier, 
orange juice fresh, lime Puree Ponthier, coco lopez 
cream 

A day in swimming pool  7.00
Carrot juice, apple juice, lime Puree Ponthier, 
maple syrup mixers, fresh ginger juice  

Lychee sangria  7.00
Natureo wine (non-alcoholic), lychee puree 
ponthier, lime puree ponthier, elderflower syrup 
Giffard, fresh grapes

Κρασί - Wine

White
“1827”, Navarino Vineyards 2016  5,50  26,00
Mantinia, Nassiakos 2017 5,50  24,00
Malagouzia, Panagiotopoulos 2017  44,00
Santorini, Nomikos 2016  6,50  28,00
Sauvignon Blanc, Dereskos 2017  7,50  32,00

Rose
“1827”, Navarino Vineyards 2016  5,50  26,00
Idylle d’ Achinos, La Tour Melas 2017  8,50  36,00
Alpha Rose 2017 9,50   40,00
Akakies, Kir Yianni Estate 2016  6,50  28,00
Whispering Angel, Chateau d’Esclans 2016  11,50  49,00

Champagne & Sparkling
Moet & Chandon, Imperial Brut 200ml   22,00
Lanson Black Label, Brut  14,00  82,00
Piper Heidsieck Sauvage, Rose  17,00  98,00
Prosecco Extra Dry, Sacchetto  9,00  39,00
Moscato D’ Asti, Vajra  9,00  39,00

ποτήρι     μπουκάλι
 glass         bottle



Οι τιμές είναι σε € και συμπεριλαμβάνουν όλους τους νόμιμους φόρους. / Prices are in € and include all applicable taxes.Οι τιμές είναι σε € και συμπεριλαμβάνουν όλους τους νόμιμους φόρους. / Prices are in € and include all applicable taxes.

Απεριτίφ / Aperitifs
Ούζο ποτήρι / Ouzo glass  5.20
Campari, Pimms no1, Martini Bianco, Li-
moncello  9.60 
Μαστίχα Χίου / Masticha Skinos, Chios  8.60  

Τζίν / Gin 
Gordon’s  9.60
Tanqueray, Bombay Sapphire 12.00
Hendrick’s 15.00
Tanqueray Ten 16.00

Βότκα / Vodka
Smirnoff Red, Stolichnaya  9.60
Grey Goose, Belvedere  16.00

Tεκίλα / Tequila
Jose Cuervo Blanco, Jose Cuervo Especial  
9.60
Don Julio Blanco, Don Julio Reposado, Don 
Julio Anejo 16.00

Ρούµι / Rum
Pampero Blanco, Pampero Especial  9.60
Bacardi, Cachaca Pitu  9.60
Havana 7yo  15.50
Pampero Anniversario 15.50

Ουίσκι / Whiskies 
Johnnie Walker Red Label, Haig 9.60
Johnnie Walker Black Label, Chivas Regal, 
Dimple 14.00

Λικέρ / Liqueurs  
Baileys, Kahlua, Disaronno 9.60

Μπύρες 330ml / Beers 330ml
Mythos Draught 400ml 5.00  
Alpha, Mythos 5.25 
Corona  7.50
Corona Bucket (4 bottles)  25.00
Fix Free (non alcholic)  6.50

Milkshakes 6.50
Βανίλια - Vanilla, Σοκολάτα - Chocolate, 
Φράουλα - Strawberry, Oreo
Φτιάξτε το δικό σας - Make your own
Διαλέξτε από τις παρακάτω γεύσεις
Combine your milkshakes with our flavours:
bubble gum, caramel, mango, passion fruit, 
pomegranate, rasberry, vanilla

Smoothies      6.50 
Blueberries, acai, banana, goji juice, coconut 
water
Strawberries, banana, goji berries, coconut 
milk 
Mango, blueberries, avocado, almond milk   
Make your own 
(All Smoothies Are made with almond or Low Fat 
Milk)

Χυµοί - Juices 3.80
Μήλο - αpple, μπανάνα - banana, 
κεράσι - cherry, cranberry, ανανάς - pineapple, 
ρόδι - pomegranate, πορτοκάλι - orange, 
ροδάκινο - peach, φράουλα- strawberry 

Φρέσκοι Χυµοί /          5.70
Fresh Juices
Πορτοκάλι με γκρέιπφρουτ και λεμόνι -
Orange with grapefruit and lemon 
Πορτοκάλι με φρούτα του πάθους -
Orange with passion fruit
Παντζάρι, τζίντζερ, πράσινο μήλο, λεμόνι και 
καρότο - Beetroot, ginger, green apple, lemon 
and carrot  

Γρανίτες / Granits 6.50
Λεμόνι - Lemon, Φράουλα- Strawberry, 
Μάνγκο - Mango, 
Φρούτα του Πάθους - Passion fruit



Οι τιμές είναι σε € και συμπεριλαμβάνουν όλους τους νόμιμους φόρους. / Prices are in € and include all applicable taxes.Οι τιμές είναι σε € και συμπεριλαμβάνουν όλους τους νόμιμους φόρους. / Prices are in € and include all applicable taxes.

Revitalize and energize with Westin 
Fresh by The Juicery, an assortment of 
nourishing, healthy juices and smoothies. 
Curated in partnership with the experts at 
The Juicery, each of these custom blends 
packs a punch of refreshing goodness.

Γεμίστε ενέργεια και ευεξία με ποικιλία 
θρεπτικών και υγιεινών χυμών και 
smoothies από το Westin Fresh by  
The Juicery. Με τη φροντίδα των ειδικών 
του The Juicery, κάθε δροσιστική 
δημιουργία σας προσφέρει απόλυτη 
αναζωογόνηση.

Pure 
Refreshment

Aπόλυτη  
Αναζωογόνηση

Kαφές / Coffee
ζεστός - hot
ελληνικός - greek  single 3.90  double 4.30
espresso  single 3.85  double 4.00
cappuccino  single 4.25  double 5.00
latte 5.00
καφές φίλτρου - filter coffee 3.50
κρύος - cold
espresso 5.00
cappuccino 5.25
frappe 4.90
frappe with ice-cream (vanilla or chocolate) 7.50
frozen mochaccino  7.00

Σοκολάτα / Chocolate
Ζεστή ή κρύα σοκολάτα - 
Hot or cold chocolate 5.30

Αναψυκτικά / Soft Drinks 
Nestea Lemon, Nestea Peach  3.80
Coca Cola, Coca Cola Light 3.80
Coca Cola Zero, Fanta Orange, 
Fanta Lemon  3.80
Soda, Tonic, Sprite 3.80
Red bull  6.00

Εµφιαλωµένο Νερό / 
Mineral Water
Avra Still 1 lt 3.80 
Avra Still 500 ml 1.55
Perrier 4.55
Vikos Sparkling 1lt 3.80
Vikos sparkling 500 ml 2.55



Οι τιμές είναι σε € και συμπεριλαμβάνουν όλους τους νόμιμους φόρους. / Prices are in € and include all applicable taxes.Οι τιμές είναι σε € και συμπεριλαμβάνουν όλους τους νόμιμους φόρους. / Prices are in € and include all applicable taxes.

Σνακ και σάντουιτς
Light Snacks & Sandwiches
Τόστ - The grilled cheese 7,50
Τοστ από λευκό ψωμί ή ψωμί ολικής άλεσης με καπνιστό 
ζαμπόν ή καπνιστή γαλοπούλα και τυρί έμενταλ. Σερβίρεται με 
πατατάκια 
Whole-grain or white toast bread, emmental cheese 
smoked ham or smoked turkey. Served with potato chips 

Terra chicken club sandwich 14,50
Gouda, μαρούλι, μαγιονέζα, τομάτα, ομελέτα, στήθος κοτόπουλο, 
καπνιστό μπέικον. Σερβίρεται με πατατάκια 
Gouda cheese, lettuce mayonnaise, tomato, omelet,
chicken breast, smoked bacon. Served with potato chips 

Τορτίγια καπνιστού σολομού - Smoked 
Salmon Wrap   15,50
Τορτίγια με καπνιστό σολομό, τυρί cottage, iceberg και αγγούρι. 
Σερβίρεται με πράσινη σαλάτα. 
Tortilla wrap with smoked salmon, cottage cheese, 
Iceberg, cucumber. Served with green salad 

Ciabatta μοτσαρέλα προσούτο - 
Mozzarella prosciutto ciabatta* 11,50
Βουβαλίσια μοτσαρέλα, ciabatta τομάτα βασιλικό, ρόκα & 
προσούτο Πάρμας. Σερβίρεται με πατατάκια
Mozzarella di buffalo, ciabatta flavored with tomato basil, 
rocket & prosciutto Parma
Served with potato chips 

Σάντουιτς λαχανικών (χ) - 
Veggie sandwich (v)* 10,50
Ψητά λαχανικά, μανούρι, μαλακό ψωμί με πέστο βασιλικού. 
Σερβίρεται με πατατάκια
Grilled local vegetables, manouri cheese, 
soft bread flavored with basil pesto. Served with potato chips 

Ψητό χαλούμι - Grilled haloumi 11,50
Ψωμί Κύπρου, προσούτο Πάρμας, φέτες τομάτας. Σερβίρεται με 
πράσινη σαλάτα 
Cypriot bread, prosciutto Parma, tomato sliced
Served with green salad 

Μπέργκερ με τηγανητό κοτόπουλο - 
Southern fried chicken burger  16,50
Τραγανό στήθος κοτόπουλου, radicchio, κρεμμύδι, αγγούρι, 
γιαούρτι χρένο. Σερβίρεται με πράσινη σαλάτα
Crispy chicken breast, radicchio, spring onion,
cucumber, yoghurt horseradish 
Served with green salad 

Μοσχαρίσιο μπέργκερ American black 
angus - American black angus beef burger  
18,50
Ψωμί Brioche, αυθεντικός αμερικάνικος μοσχαρίσιος κιμάς, 
τυρί cheddar, τομάτα, iceberg, καπνιστό μπέικον, αγγουράκι 
τουρσί, μαγιονέζα. Σερβίρεται με τηγανητές πατάτες και ροδέλες 
κρεμμυδιού
Brioche bread, original American beef patty, topped with 
cheddar cheese, tomato, iceberg, smoked bacon, cornichons, 
mayo sauce. Served with fried potatoes, onion rings 

* Σερβίρεται κρύο - Served cold

Από τον κήπο µας
From our Navarino garden
Σαλάτα του Καίσαρα - Caesar’s salad 10,50
Iceberg με κοτόπουλο, τραγανό μπέικον, κρουτόν και ντρέσινγκ 
Καίσαρα με γιαούρτι 
Iceberg lettuce with chicken, crispy bacon, croutons and Greek 
yogurt Caesar’s dressing 

Χωριάτικη σαλάτα (χ) - 
The greek traditional salad (v) 9,50
Οι δικές μας τομάτες με τα κλασσικά συστατικά της χωριάτικησ 
σαλάτας, περιχυμένα με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Costa 
Navarino, τοπική σφέλα
Our locally- farmed tomatoes with assorted classic ingredients, 
drizzled with Costa Navarino Estate extra virgin olive oil, 
local sfela cheese (white traditional cheese of the region of 
Messinia) 

Σαλάτα superfood (χ) - 
Superfood salad (v)  9,50
Ψητά παντζάρια, φακές, κατσικίσιο τυρί, σπανάκι, πράσινο 
μήλο, σέλερι, φουντούκια
Roasted beetroot, lentils, goat cheese, baby spinach leaves, 
green apple, celery, hazelnuts 

Σαλάτα μπρόκολο τρίχρωμη κινόα (χ) - 
Broccoli tricolore quinoa salad (v)  
11,50
Ψητές νιφάδες αμύγδαλου, σουσάμι, φύλλα παντζαριού, ταχίνι 
Roasted almond flakes, sesame seeds, baby beetroot leaves, 
tahini 

Πίτσα - Pizza
Πίτσα μαργαρίτα - 
Italian style pizza margherita 9,75
Σάλτσα τομάτας, μοτσαρέλα και τοματίνια 
Tomato sauce, mozzarella cheese, cherry tomatoes 

Πίτσα μαύρη τρούφα - 
Black truffle pizza  16
Σάλτσα τομάτας, κρεμώδες τυρί, μοτσαρέλα, μανιτάρια, νιφάδες 
τσίλι, ρόκα, φρέσκια μαύρη τρούφα, λάδι λευκής τρούφας 
Tomato cream cheese sauce, mozzarella, mushrooms, chili 
flakes, rocket, fresh black truffle, white truffle oil 

Πίτσα “Nαβαρίνο” - 
Signature pizza Navarino 15
Σάλτσα τομάτας, μοτσαρέλα, ελιές Καλαμών, λουκάνικο chorizo, 
προσούτο Πάρμας, πιπεριά, τοματίνια και μανιτάρια 
Tomato sauce, mozzarella cheese, Kalamata olives,
chorizo sausage, prosciutto di Parma, bell peppers,
cherry tomatoes, mushrooms 



Οι τιμές είναι σε € και συμπεριλαμβάνουν όλους τους νόμιμους φόρους. / Prices are in € and include all applicable taxes.Οι τιμές είναι σε € και συμπεριλαμβάνουν όλους τους νόμιμους φόρους. / Prices are in € and include all applicable taxes.

Επιδόρπια - Desserts
Φρούτα σε φέτες (χ) - Sliced fruits (v)  
10,50
Εποχικά φρούτα σε φέτες και μούρα
Seasonal, sliced fruits and berries

Profiterole 7,5
Μικρό choux, γέμιση σορμπέ φράουλα, σως “Jivara” σοκολάτας 
γάλακτος, φρέσκα φρούτα του δάσους 
Mini choux, strawberry sorbet filling, “Jivara” milk chocolate 
sauce, fresh forest fruits

Παγωτά & σορμπέ - Ice creams & sorbet 
(107ml) 4,5
Παρακαλώ ρωτήστε για τις διαθέσιμες γεύσεις 
Please ask our associate for the available flavors

Παιδικό µενού
Menu for Kids
Μπουκίτσες κοτόπουλου - 
Chicken fingers  8,5
Ψητό, παναρισμένο με δημητριακά κοτόπουλο ελευθέρας 
βοσκής, σερβιρισμένο με chips λαχανικών και χαμηλών 
λιπαρών μαγιονέζα κράνμπερι
Baked chicken with corn-flake breading,
served with vegetable crisps and low-fat cranberry mayonnaise

Moσχαρίσιο μπέργκερ - Beef burger  9
Ψητό μοσχαρίσιο μπιφτέκι (100γρ), μικρό ψωμάκι, τομάτα 
και μαρούλι σερβιρισμένο με chips λαχανικών και χαμηλών 
λιπαρών μαγιονέζα κράνμπερι 
Grilled beef burger (100gr), mini bread, lettuce, tomato, served 
with vegetable crisps and low-fat cranberry mayonnaise

Σπαγγέτι με κεφτεδάκια γαλοπούλας - 
Spaghetti with turkey meat balls    7,5
Σπαγγέτι ολικής άλεσης με σάλτα τομάτας  
Whole wheat spaghetti served with tomato sauc

Σαρδέλες - Sardine fish 7,5
Ψητές σαρδέλες παναρισμένες με δημητριακά. Σερβίρονται με 
ανάμεικτη πράσινη σαλάτα.
Baked sardines with cereals breading. 
Served with mixed green salad 

Σαλάτα κοτόπουλου - 
Chicken cobb salad   6,5
Ανάμεικτα χόρτα, στήθοσ κοτόπουλο, τυρί, αβοκάντο, τοματίνια. 
Με ντρέσινγκ γιαουρτιού χαμηλών λιπαρών
Mixed greens, chicken breast, cheese, avocado, cherry tomatoes. 
With low-fat yoghurt dressing 

Φρουτοσαλάτα (x) - Fruit salad (v)    6,5
Εποχικά φρούτα και διάφορα μούρα
Seasonal fruits and berries

Πουτίγκα μπανάνας & σοκολάτας - 
Banana chocolate pudding  7,5
Με γιαούρτι, φράουλες και μέλι 
Greek yoghurt, strawberries and honey

(χ) Eπιλογή για χορτοφάγους - (v) Denotes vegetarian dish

 Αυτά τα πιάτα συνδυάζουν τροφές ολικής άλεσης που ενισχύουν τα θρεπτικά οφέλη και τη γεύση τους. - These dishes pair whole foods to boost their nutritional benefits and flavors. 

Θα χαρούμε να απαντήσουμε στα ερωτήματα των φιλοξενούμενών μας σχετικά με συγκεκριμένα συστατικά που πιθανόν περιέχουν τα πιάτα μας. Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για τυχόν αλλεργίες ή ειδικές διατροφικές ανάγκες 
τις οποίες πρέπει να γνωρίζουμε κατά την προετοιμασία του μενού που ζητήσατε. - We welcome enquiries from guests who wish to know whether any dishes contain particular ingredients. Please inform us of any allergy or special 

dietary requirements that we should be made aware of, when preparing your menu request. 


