
Kamares είναι το νέο εστιατόριο a la carte του Eagles
Palace. Βρίσκεται µέσα στους κήπους του Eagles
Palace, µε θέα στη µαγευτική Αµµουλιανή, ενώ
πρόσφατα επεκτάθηκε και σε µια υπέροχη βεράντα.
Το πάτωµά της είναι κατασκευασµένο από διάφανο
γυαλί παρέχοντας τη δυνατότητα στον επισκέπτη
να βλέπει κάτω τα δέντρα και την αµµουδιά. Η
κουζίνα του µπορεί να χαρακτηριστεί ως fusion-
gourmet µε πινελιές τόσο από την ευρωπαϊκή όσο
και τη µεσογειακή κουζίνα. Σας προτείνουµε
ανεπιφύλακτα µοναδικούς πειρασµούς -must που
θέλγουν τον ουρανίσκο µας, όπως καπνιστό χέλι µε
ρόδι, τηγανητό παγωτό και ρυζόγαλο µε σως
µαστίχας. Το µαγευτικό τοπίο συνδυάζεται µοναδικά
µε τη διακριτικά πολυτελή διακόσµηση.
Λειτουργεί από τις 13:00 έως τις 16:00 και από τις
19:30 έως τις 23:00.

Kamares is the Eagles Palace Hotel's new a la carte
restaurant. Located within the courtyards of the Eagles
Palace Hotel, it has a view of the enchanting Ammouliani
island, while the restaurant has been recently extended
with a wonderful veranda. The floor is made of transpar-
ent glass allowing guests to look down at the flora and
the sand below. The cuisine could be characterised as
fusion-gourmet with hints of both European and
Mediterranean cuisine. We unhesitatingly recommend
the restaurant's uniquely tempting dishes that will stimu-
late your palate such as smoked eel with pomegranate,
fried ice cream and rice pudding with mastic gum sauce.
At Kamares, the enchanting landscape blends harmo-
niously into the discreet yet luxurious decor.
Open from 13:00 to 16:00 and from 19:30 to 23:00.

Ο Chef του Eagles Palace και το επιτελείο του

ετοιµάζουν καθηµερινά για εσάς εκλεκτές γαστρονοµικές

δηµιουργίες από την ελληνική και ευρωπαϊκή κουζίνα

που εντάσσονται στις Περίφηµες Συνταγές των Small

Luxury Hotels. Μετά την πρόσφατη ανακαίνιση, το

Eagles Palace διαθέτει τρία εστιατόρια που σας

περιµένουν για να απολαύσετε, µε όλες σας τις

αισθήσεις, χρώµατα, γεύσεις και οσµές από ολόκληρο

τον κόσµο και 5 bars που σας περιµένουν να χαλαρώσετε

υπό τον ήχο γνωστών µελωδιών lounge σε κάθε στιγµή

της ηµέρας.

The Eagles Palace Hotel chef and his staff prepare for you

daily the finest gastronomic delicacies drawn from the

wealth of Greek and European cuisine and the Small Lux-

ury Hotels Outstanding Recipes. After its recent renova-

tion, the Eagles Palace Hotel now has three restaurants,

where you can enjoy colours, flavours and scents from all

over the world with all your senses, and five bars where

you can relax to the sound of well-known lounge tunes

any time of the day.

Almyra. Η ελληνική ταβέρνα "by the pool"
προτείνεται για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας
µε έµφαση στα φρέσκα ψάρια, την ελληνική κουζίνα
της ώρας και τους παραδοσιακούς ψαροµεζέδες.
Λειτουργεί από τις 12:00 έως τις 17:00. Τον Ιούλιο &
τον Αύγουστο λειτουργεί και το βράδυ από τις 20:00
έως τις 23:30.

Almyra is our Greek tavern by the pool, highly recom-
mended for fans of Greek cuisine where the emphasis is
on fresh fish, grilled meats and traditional seafood-based
mezes.
Open from 12:00 to 17:00. During July and August
Almyra is also open in the evenings from 20:00 to 23:30.

Eagles club. Το Eagles Club βρίσκεται στο πιο
κεντρικό σηµείο του ξενοδοχείου. Είναι ιδανικό για
χαλάρωση τις απογευµατινές & βραδινές ώρες, όπου
µπορείτε να απολαύσετε δροσερά cocktails, aperitif,
ποτά και κρασιά. Επίσης, διαθέτει µοναδικές
προτάσεις για finger food.
Λειτουργεί από τις 18:00 έως αργά το βράδυ.

The Eagles Club is located right in the very heart of the
hotel. It is ideal for relaxing in the afternoon or evening
while enjoying a refreshing cocktail, aperitif, drink or
wine. Unique finger foods are also served.
Open from 18:00 to late.

Στο Melathron, ένα εστιατόριο διεθνούς κουζίνας,
µπορείτε να απολαύσετε αµερικάνικο & µεσογειακό
πρωινό, ενώ την Κυριακή ενδείκνυται το καθιερωµένο
πλέον champagne breakfast. 
Ένα µείγµα δηµιουργιών από τις Περίφηµες
Συνταγές των Small Luxury Hotels και παραδοσιακών
εδεσµάτων της Αθωνικής Χαλκιδικιώτικης
παράδοσης, υπό τη µαεστρική  ενορχήστρωση του
chef Λεωνίδα Ιορδάνη, προσφέρεται τόσο για το
πρωινό όσο και για το δείπνο.
Φέτος, ξεκινά µια σειρά θεµατικών βραδιών Action
Kitchen (υπαίθριας κουζίνας) µεσογειακών και
ιταλικών λιχουδιών, όπου ο επισκέπτης γίνεται
πρωταγωνιστής.
Λειτουργεί από τις 07:00 έως τις 10:30 και από τις
19:00 έως τις 21:30.
Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα Early Breakfast
από τις 06:30 έως τις 07:00.

At Melathron, a restaurant serving international cuisine,
you can enjoy an American- or Mediterranean-style
breakfast and on Sundays try our Champagne Breakfast,
now a firm fixture on the weekly calendar.
A mixture of dishes from the Small Luxury Hotels Out-
standing Recipes and traditional dishes from Mt. Athos
and Halkidiki in general prepared with loving care by
chef Leonidas Iordanis are available during both break-
fast and dinner.
This year, there will be a series of theme evenings entitled
Action Kitchen (outdoor kitchen) featuring Mediterranean
and Italian specialties where guests play the leading role.
Open from 07:00 to 10:30 and from 19:00 to 21:30.
There is also the Early Breakfast option, which is served
from 06:30 to 07:00.



Restaurant - Bars

Eagles Café. Βρίσκεται στο πάτιο του ξενοδοχείου,
όπου µπορείτε να απολαύσετε την ανατολή και τη
δύση του ηλίου µέσα από τις καµάρες. Απολαύστε
τις αυθεντικές γεύσεις καφέ και τσάι µε τη συνοδεία
παραδοσιακών σπιτικών γλυκισµάτων.
Λειτουργεί από τις 10:00 έως τις 19:00.

The Eagles Café is located on the hotel patio where you
can enjoy the sunrise and sunset under the hotel arches.
Authentic coffees and teas from a wide selection accom-
panied by our range of home-made deserts are offered.
Open from 10:00 to 19:00.

Eden Wine Bar. Βρίσκεται πάνω από την πισίνα και
αποτελεί στέκι για τους λάτρεις των εκλεκτότερων
κρασιών από όλη την Ελλάδα.
Λειτουργεί από τις 21:00 έως τις 01:00.

The Eden Wine Bar is located over the pool and is highly
popular with fans of fine wines from all over Greece.
Open from 21:00 to 01:00.

Beach Bar. Η δροσερή συνήθεια του καλοκαιριού,
όπου µπορείτε να απολαύσετε κάποιο ελαφρύ σνακ,
ποικιλία από µπύρες ή κάποιο ποτό υπό τους ήχους
γνωστών µελωδιών. Όποτε θέλετε να δώσετε την
παραγγελία σας, απλά υψώστε την µπλε σηµαία που
βρίσκεται δίπλα σας. 
Λειτουργεί από τις 11:00 έως τις 18:00.

The Beach Bar is a refreshing summer place, where you can
enjoy light snacks, a variety of beers or a drink with the
accompaniment of well-known tunes. When you want to
place an order, simply raise the blue flag located next to you. 
Open from 11:00 to 18:00.

Almyra Pool Bar. Κάντε ένα διάλειµµα από το
κολύµπι ή την ηλιοθεραπεία απολαµβάνοντας
δροσερά ποτά στο Almyra Pool Bar.
Λειτουργεί από τις 10:00 έως τις 18:00. Τα ζεστά
βράδια του καλοκαιριού λειτουργεί και βράδυ µέχρι
τις 24:00.

The Almyra Pool Bar is ideal for a break from swimming
or sunbathing where you can enjoy a cool drink.
Open from 10:00 to 18:00. On hot summer nights the bar
stays open until 24:00.
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