
Authentic Corn Pita Bread (G)
Mini Corn Pitakia, Olive Oil & Oregano

Chicken Soup (G) (D) - 180 CAL
Coriander & Lemon

Black & White Taramosalata - 540 CAL
Cod roe, Cuttlefish Ink, Bottarga, Olive Oil

Omega Salad (V) (G) - 154 CAL
Flax seeds, Chia, Quinoa, Citrus, Walnuts, King Oyster

Mushrooms, Pomegranate, Spinach leaves

Kalamarakia (G) - 158 CAL
Fried Squid, Florina Pepper Sauce

Courgette Chips (G) - 250 CAL
Summer squash, Feta Cheese & Mint Dip

Grilled Hammour Fillet - 177 CAL
Ladolemono Sauce, Herbs

Seafood Orzo (G) - 160 CAL
Basil, Tomato, Fennel

Herbed Rice (V) - 98 CAL
Steamed Jasmin Rice with Herbs

Hellenika Authentic Greek Sweets (G) (D) - 285 CAL
Assorted Selection of Greek Pastries & Delights

The Cyclades Ice Cream (D) - 234 CAL
Saffron & Rose Petals

265 SAR PER PERSON

M E N U

Our products may contain allergens
(D) Dairy,  (G) Gluten,  (V) Vegetarian

Please make us aware about any special dietary requirements or any allergies.
Our style of serving is sharing. Items will be served as they are ready by our chefs.

This menu is sufficient for two dinners.

Our prices are inclusive of 15% VAT 



لایر سعودي للشخص  265
 أسعارنا تشمل 15٪ ضريبة القيمة المضافة

الطعام قائمة 

نباتي  (ن)  جلوتين،  (ج)  ومشتقاته،  الحليب  (ح) 
الحساسية مسببات  على  تحتوي  قد  منتجاتنا 

حساسية. بأّية  مصاًبا  كنت  فيما  أو  خاصة  غذائية  طلبات  بأي  إبالغنا  نرجو 
الطاولة. على  الجاهزة  األطباق  تقديم  وسيتم  للمشاركة  مخصصة  المقدمة  األطباق 

عشاء. لوجبتين  كافية  القائمة  هذه 

الذرة األصلي (ج) بيتا  خبز 
واألوريجانو الزيتون  وزيت  ذرة  بيتاكيا 

180 سعرة حرارية  - شوربة دجاج بالكريمة (ج) (ح) 
وليمون كزبرة 

تاراموسوالتا األبيض واألسود - 540 سعرة حرارية
بطارخ  سمك القد، حبر الحبار، بوتارجا، زيت الزيتون

سلطة أوميغا (ن) (ج) - 154 سعرة حرارية
بذور الكتان، بذور الشيا، كينوا، حمضيات، جوز، فطر المحار المليك، 

رمان، أوراق السبانخ

كاالماراكيا (ج) - 158 سعرة حرارية
حبار مقلي، صلصة الفلفل الحلو

رقائق الكوسة (ج) - 250 سعرة حرارية
قرع، جبنة الفيتا، تغميسة النعناع

فيليه الهامور المشوي - 177 سعرة حرارية
صلصة الليمون  وأعشاب

معكرونة لسان العصفور بالمأكوالت البحرية (ج) - 160 سعرة حرارية
ريحان، طماطم، شمرة

أرز باألعشاب (ن) - 98 سعرة حرارية                      
أرز ياسمين على البخار مع األعشاب

حرارية سعرة   285  - (ج) (ح)  األصلية  هيلينيكا  حلويات  تشكيلة 
اليونانية والمخبوزات  الحلويات  من  مختارة  مجموعة 

234 سعرة حرارية  - آيس كريم السيكالديز (ح) 
الورد  زعفران وبتالت 




