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MEDITERRANEAN GRILL MESÓYIOS is located in the new luxury area of DOMES OF ELOUNDA. The menu is passionately 
prepared, cooked and delivered every day to our guests by experienced Executive Chef, George Papaparaskevas. We completely 

ensure that the lunch experience at MESÓYIOS Restaurant will exceed your expectations and satisfy every sophisticated taste.
For special dietary requirements or allergies, please inform our Chef and he will be happy to help you with menu choices.

Το MEDITERRANEAN GRILL MESÓYIOS βρίσκεται στη νέο πολυτελές τμήμα του DOMES OF ELOUNDA. Το μενού παρασκευάζεται 
με πάθος, μαγειρεύεται και σερβίρεται καθημερινά στους επισκέπτες μας από τον έμπειρο Executive Chef, Γιώργο Παπαπαρασκευά. 

Σας εγγυούμαστε πως η εμπειρία σας στο εστιατόριο MESÓYIOS θα ξεπεράσει κάθε σας προσδοκία και θα ικανοποιήσει κάθε 
εκλεπτυσμένο γούστο. Για ειδικές διατροφικές ανάγκες ή αλλεργίες, παρακαλείστε να ενημερώσετε το Chef μας ο οποίος θα χαρεί 

να σας βοηθήσει με τις κατάλληλες επιλογές από το μενού.

SALADS - ΣΑΛΑΤΕΣ

SOUP - ΣΟΥΠΑ
SOUP OF THE DAY

Please ask for chef’s special soup of the day.
Παρακαλούμε ρωτήστε για τη σημερινή σπέσιαλ σούπα του Σεφ.

9.00€

GREEK SALAD
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΛΑΤΑ 

The famous Greek salad, mixed with olive oil and balsamic,
quenelles of feta cheese and yogurt.

Η διάσημη Ελληνική σαλάτα ανακατεμένη με έξτρα παρθένο 
βιολογικό ελαιόλαδο και παλαιωμένο ξύδι μπαλσάμικο,

κένελ από τυρί φέτα Ηπείρου και φρέσκο Κρητικό γιαούρτι.

9.00€

CRETAN SALAD
ΚΡΗΤΙΚΗ ΣΑΛΑΤΑ

Fresh vegetables from our own organic production,
with Cretan rusk wheat, fresh green leaves and citrus vinaigrette

Φρέσκα κηπευτικά δικής μας βιολογικής παραγωγής,
με Κρητικό παξιμάδι σταρένιο, φρέσκα πράσινα φύλλα

και βινεγκρέτ εσπεριδοειδών.

with apaki smoked pork.
με μαριναρισμένο απάκι στο γκριλ.

11.00€
with steamed prawns.

με γαρίδες ατμού.

13.00€

CLASSIC CAESARS SALAD
ΣΠΙΤΙΚΉ ΠΡΑΣΙΝΗ ΣΑΛΑΤΑ

Fresh garden greens, grilled chicken and bacon, cherry tomatoes, 
grated Parmesan and creamy Caesars dressing.

Φρέσκα φύλλα σπανάκι, ρόκας, με ψητό κοτόπουλο και μπέικον, 
τοματίνια Σαντορίνης, παρμεζάνα και κρέμα αντσούγιας.

9.00€

PASTA - ΖΥΜΑΡΙΚΑ
Choose your favorite pasta and taste it with your favorite sauce:

Spagetti, Skioufikta or Handmade Tagliatelle

Επιλέξτε από τα αγαπημένα σας ζυμαρικά
και συνδυάστε τα με τη σάλτσα που σας αρέσει:

Σπαγγέτι, Σκιουφικτά ή χειροποίητες ταλιατέλες

Tomato sauce with basil pesto.
Σάλτσα με τομάτα και πέστο βασιλικού.

13.00€
Beef minced meat, tomato and celery sauce.

Σάλτσα με κιμά.

14.00€
Al pesto Genovese (Basil, pinenuts and parmezan).

Κρέμα με πέστο βασιλικού.

14.00€

SANDWICHES
DOUBLE TOAST - ΔΙΠΛΟ ΤΟΣΤ

Two classic ham and cheese toasts trimmed and set like Jenga, fresh 
French fries and a lemon parsley mayo dip is a must.

Δυο τοστ με λευκό ψωμί ή σίκαλης, τυρί έμενταλ με χαμηλά λιπαρά 
και ζαμπόν μπούτι. Αφαιρούμε την κόρα και τα σερβίρουμε τζένγκα, με 

πατάτες τηγανιτές και ντιπ λεμονάτης μαγιονέζας.

9.00€

GREEK CLUB SANDWICH
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΛΑΜΠ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ

Classic club, with mayo, cucumber, tomato, feta cheese omelet, Smoked 
cheese and turkey. French fries and feta cheese dip.

Κλασσικό κλαμπ σάντουιτς με μαγιονέζα, αγγούρι, τομάτα, ομελέτα 
με φέτα, πιπεριές Φλώρινας, τυρί γκούντα και καπνιστή Γαλοπούλα. 

Πατάτες τηγανιτές και βινεγκρέτ φέτας.

14.00€

B.L.T.  WRAP - ΡΑΠ ΜΕ ΜΠΕΙΚΟΝ 
Bacon, lettuce and tomato with Philadelphia cheese,

wrapped in 10inch Tortilla, French fries and side salad.

24εκ. τορτίγια με τυρί φιλαδέλφεια, 4 φέτες μπέικον, πιπεριά 
Φλωρίνης, μαρούλι, τομάτα, πατάτες τηγανιτές και μικρή σαλάτα.

9.50€

BLACK ANGUS BEEF BURGER
ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ ΜΠΛΑΚ ΑΝΓΚΟΥΣ ΜΠΕΡΓΚΕΡ 

Classic burger 230gr made of local beef minced meat,
with cheese, bacon, side salad and French fries.

Κλασσικό μπέργκερ 230γρ από Μπλακ Άνγκους μοσχαρίσιο κιμά, με τυρί 
μπέικον, μικρή σαλάτα, πατάτες τηγανιτές και BBQ σως.

 16.50€

CRETAN DAKOS - ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΝΤΑΚΟΣ
Cretan barley rusk with grated tomato, myzithra cheese, capers, 

oregano and extra virgin olive oil.

Ραντισμένο με έξτρα παρθένο ελαιόλαδο κρίθινο παξιμάδι, τριφτή 
τομάτα, μυζήθρα, κάπαρη, και φρέσκια ρίγανη

8.50€

FISH & CHIPS
DEEP FRIED FISH FILET

ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΣ ΤΗΓΑΝΙΤΟΣ
Deep fried filet of fish (Cod, Haddock etc.)

with chips, garlic potato dip and aioli.

Φιλέτο ψαριού, (Γαλέο, μπακαλιάρο κ.α.)
τηγανισμένο, με πατάτες τηγανιτές, σκορδαλιά και Αγιολί.

18.00€

All the beef cuts are served with homemade
red wine sauce, country potatoes and onion rings.

The chicken with onions bell peppers and tomato wedges. 

Οι κοπές από μοσχάρι σερβίρονται με σπιτική σάλτσα
κόκκινου κρασιού, πατάτες κάντρυ και τηγανιτά κρεμμύδια.

Το κοτόπουλο σερβίρεται με κρεμμύδια, πιπεριές και ντομάτες. 

PREMIUM CUTS
ΚΟΠΕΣ ΚΡΕΑΤΟΣ

BEEF TENDERLOIN ON LAVA STONE
ΦΙΛΕΤΟ ΜΟΣΧΟΥ ΣΕ ΠΕΤΡΑ ΛΑΒΑΣ

34.00€  / 230g

VEAL CHOP FRENCHED
ΜΠΡΙΖΟΛΑ ΑΠΟ ΜΟΣΧΑΡΑΚΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

32.00€ / 300g

SIZZLING CHICKEN ON A CAST
IRON PAN FINISHED WITH BEER

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΣΒΗΣΜΕΝΟ ΜΕ ΜΠΥΡΑ
19.00€

 PIZZA - ΠΙΤΣΑ
Daily fresh pizza dough, baked in wood oven, with fresh 

tomato, basil sauce and Cretan soft melting cheese

Φρέσκια ζύμη ημέρας ψημένη στον ξυλόφουρνο,
με σάλτσα φρέσκιας τομάτας με βασιλικό

Mozzarella with fresh rocket leaves, parmesan shaving and cherry tomatoes.
Μοτσαρέλα με τοματίνια, φρέσκια ρόκα και φλοίδες παρμεζάνας.

19.50€
Fresh mushroom, prosciutto, mozzarella, and truffle oil.

Φρέσκα μανιτάρια προσιούτο, μοτσαρέλα και λάδι τρούφας.

22.00€
Vegetarian, with seasonal vegetable, cherry tomatoes, and basil pesto.
Με λαχανικά, τοματίνια και πέστο βασιλικού, χωρίς τυρί για χορτοφάγους.

19.50€

GREEK CHEESE CAKE - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΣΗΖ ΚΕΙΚ
Cheese cake with anthotyro cheese,

barley rusk biscuit and red fruit sauce with honey.

Τσήζ κέικ με ανθότυρο, μπισκότο από παξιμάδι
και σάλτσα από κόκκινα φρούτα και μέλι.

9.50€

CHOCOLATE SPHERE - ΣΦΑΙΡΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ
Σφαίρα σοκολάτας με παγωτό Μαστίχα Kayak,
μακαρόν φυστίκι και καυτή σάλτσα σοκολάτας.

Chocolate sphere with Mastic ice cream
pistachio macaroon and hot chocolate sauce.

10.50€

SELECTION OF FRESH SORBETS  
ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΌ ΔΡΟΣΙΣΤΙΚΑ ΣΟΡΜΠΕ

Sorbet Mango, lime, watermelon and chocolate,
set on almond crumble and sesame Florentines.

Μάνγκο, λάιμ, καρπούζι και σορμπέ σοκολάτας Kayak
πάνω σε κραμπλ αμυγδάλου και φλορεντίνες από σουσάμι.

8.50€

SELECTION OF FRESH FRUITS 
ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΦΡΕΣΚΑ ΦΡΟΥΤΑ

Fresh fruits of the season with a scoop of Lime sorbet.

Φρεσκοκομμένα φρούτα εποχής με μια μπάλα σορμπέ λεμόνι.

8.50€

DESSERTS - ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ

Fresh French fries with Cretan Graviera cheese
Φρέσκιες πατάτες τηγανιτές με γραβιέρα Κρήτης

4.90€
Grilled vegetables of the season with basil pesto
Λαχανικά εποχής στη σχάρα με πέστο βασιλικού

7.00€

SIDE DISHES
 ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΠΙΑΤΩΝ 


