
Authentic Greek Restaurant that 
reflects the vibrant Greek island 

lifestyle with City chic.



 

DESSERTS

Portokalopita
Traditional Orange Pie, White Chocolate Mousse, Blood 
Orange Compote
(D) (G) – 327 CAL

80

Assorted Exotic Fruits and a Variety of Sorbets 
Exotic Fresh Fruit Platter

(V) – 265 CAL

195

Semolina Custard, Baked Filo Pastry, Sage Syrup
Galaktoboureko

(D) (G) – 239 CAL

80

Hellenika Authentic Greek Sweets
Chocolate Baklava,Kumquat Gel, Chocolate Mosaic Stones
(D) (G) – 244 CAL

48

The Mastic Forest of Chios
Lemon Thyme Chocolate Ganache, Passion Fruit, Cremeux & 
Mastic Tears
(D) (G) – 280 CAL

85
Double Apple Fakher

Double Apple Nakhle

Double Apple Mix

Grape Mint

Lemon Mint

Grape Blueberry

All shisha is priced at SAR 200.

SHISHA

All prices are listed in SAR and are inclusive of 15% VAT

All Tobacco products are inclusive of 15% VAT and all Municipal taxes

(D) Dairy, (G) Gluten, (V) Vegetarian. 
Please notify our staff if you have any special dietary 

requirements or allergies

OUR PRODUCTS MAY CONTAIN ALLERGENS

*The calculation of calories is based on a serving 
portion of 100gr or 100ml



مطعم يوناني َيعِكُس نمط حياة الجزيرة 
اليونانية، وزوايا مدنها المليئة بالحياة.



الحلويات

80 بورتوكالوبيتا
الشوكوالتة  وموس  البرتقال،  على  تحتوي  تقليدية،  برتقال  فطيرة 

البرتقال عصارة  وكومبوت  البيضاء، 
(ح) (ج) - 327 سعرة حرارية

85 غابة كايوس المستكّية
غاناش الشوكوالتة بالليمون والزعتر، كريمة الباشن فروت، قطرات المستكة

(ح) (ج) - 280 سعرة حرارية

80 قاالكتوبوريكو
كاسترد السميد، عجينة الفيلو، شراب المريمية

(ح) (ج) - 239 سعرة حرارية

195 طبق الفاكهة االستوائية الطازجة
تشكيلة من الفاكهة االستوائية والسوربيه

(ن)  - 265 سعرة حرارية

48 تشكيلة حلويات هيلينيكا األصلية
بقالوة شوكوالتة، جل الكومكوات، أحجار فسيفساء بالشوكوالتة

(ح) (ج) - 244 سعرة حرارية

معّسل تفاحتين الفاخر

معّسل تفاحتين النخلة

معّسل تفاحتين مشّكل

معّسل عنب نعناع

معّسل ليمون نعناع

معّسل عنب توت

سعر الشيشة 200 لایر سعودي.

الشيشة

جميع منتجات التبغ تشمل 15٪ ضريبة القيمة المضافة وجميع الضرائب األخرى

جميع األسعار المكتوبة بالريال السعودي وتشمل 15٪ قيمة الضريبة المضافة

(ح) الحليب ومشتقاته، (ج) جلوتين، (ن) نباتي 
نرجــو إبالغنــا بأي طلبات غذائية خاصة أو فيما كنت مصاًبا بأّية حساســية

*يعتمد حســاب الســعرات الحرارية على حصة 100 غرام أو 100 مل

منتجاتنا قد تحتوي على مسببات الحساسية


