
Some of the dishes, pastries and ice cream 

served in our restaurants may contain ingredients 

which may cause allergies (nuts, nut products, gluten, etc). 

Our Maitre and Chef de Cuisine on duty are at your disposal 

should you require any clarification as to the products used 

for the preparation of our a la carte menus.

Gluten free bread available on request

 = dishes suitable for vegetarians 

 = dishes suitable for vegans

 = dishes suitable for a low fat diet

All prices are in Euro and include VAT

Σηµειώνεται ότι ορισµένα από τα 

φαγητά, επιδόρπια και παγωτά που σερβίpovται 

στα εστιατόρια µας περιέχουν συστατικά που 

µπορεί να προκαλέσoυv αλλεργία 

(ξηροί καρποί, γλουτένη κτλ).

Ο υπεύθυvoς του µπαρ και ο σεφ είναι στη διάθεση 

σας για διευκρινήσεις αναφoρικά µε τα υλικά 

παρασκευής των εδεσµάτων. 

Ψωµί χωρίς γλoυτένη σερβίρεται κατά παραγγελία

 = Κατάλληλο για χορτοφάγους

 = Κατάλληλο για βίγκαν

 = Κατάλληλο για δίαιτα µε µειωµένα λιπαρά

Όλες οι τιµές είναι σε Ευρώ (€) και περιλαµβάνουν ΦΠΑ



 All prices are in Euro and include VAT

Όλες οι τιµές είναι σε Ευρώ (€) και περιλαµβάνουν ΦΠΑ

 SUSHI & NIGIRI 

 SUSHI ROLLS (8 pieces) / (8 κοµµάτια) €

1.  Crispy Tempura *Allergens (2, 4, 5, 7, 8, 9, 10)    22
 Prawn tempura/avocado/cucumber
 Γαρίδα τεµπούρα/αβοκάντο/αγγουράκι

2.  BBQ Eel Roll *Allergens (2, 3, 7, 9, 13) 22
 Eel/steamed prawns/avocado/cucumber/wakame salad
 Χέλι/γαρίδες/αβοκάντο/αγγούρι/wakame

3.  California Roll *Allergens (2, 3, 5, 7) 22
 Crabmeat/avocado/cucumber/tobiko
 Καβουρόψιχα/αβοκάντο/αγγουράκι/τοπίκο

4.  Caterpillar *Allergens (2, 5, 7, 9) 22
 Steamed prawn/crabmeat/avocado
 Γαρίδα στον ατµό/καβουρόψιχα/αβοκάντο

5.  Spicy Tuna Roll *Allergens (3, 5, 7, 8, 13) 22
 Tuna/avocado
 Τόνος/αβοκάντο 

6.  Wasabi Salmon Roll *Allergens (3, 4, 5, 7, 8, 9, 13)    22
 Roasted salmon/avocado/cucumber/wasabi/tobiko   
 Ψητός σολοµός/αβοκάντο/αγγουράκι/wasabi/tobiko   

7.  Soft Shell Crab Roll *Allergens (2, 4, 5, 7, 8, 9, 10) 22
 Soft shell crab/avocado/cucumber       
 Μαλακός κάβουρας/αβοκάντο/αγγουράκι

8.  Rock Shrimp Roll *Allergens (2, 4, 5, 7, 8, 9, 10)  22
 Rock shrimp tempura/steamed prawn/lettuce/cucumber   
 Γαρίδα τεµπούρα/γαρίδα στον ατµό/µαρούλι/αγγουράκι

9.  Vegetable Roll  *Allergens (4, 7) 19
 Shiitake mushrooms/carrots/cucumber/avocado               
 Μανιτάρια Shiitake/καρότα/αγγούρι/αβοκάντο 

10.  Smoked Salmon Roll *Allergens (3, 4, 5, 7)  22
 Smoked salmon/cream cheese/avocado  
 Καπνιστός σολοµός/κρεµµώδες τυρί/αβοκάντο 

11.  Sea Bass Roll *Allergens (3, 5, 7, 8)  22
 Seabass/avocado/cucumber/jalapenos   
 Λαβράκι/αβοκάντο/αγγούρι/χαλαπίνος



 All prices are in Euro and include VAT

Όλες οι τιµές είναι σε Ευρώ (€) και περιλαµβάνουν ΦΠΑ

 NIGIRI (2 pieces) / (2 κοµµάτια)  €

12.  Prawn / Γαρίδα *Allergens (2, 5, 7) 12 
13.  Eel / Χέλι *Allergens (3, 5, 7) 14 
14.  Sea Bass / Λαβράκι *Allergens (3, 5, 7) 12
15.  Bluefin Tuna / Γαλαζόπτερος Τόνος *Allergens (3, 5, 7) 14
16.  Salmon / Σολοµός *Allergens (3, 5, 7) 12

 SASHIMI (5 pieces) / (5 κοµµάτια)

17. Bluefin Tuna / Γαλαζόπτερος Τόνος *Allergens (3, 5, 7) 28 
18.  Salmon / Σολοµός *Allergens (3, 5, 7) 19
19.  Sea Bass / Λαβράκι *Allergens (3, 5, 7) 18
20.  Eel / Χέλι *Allergens (3, 5, 7) 23

 MAKI MORIAWASE (16 pieces) / (16 κοµµάτια)

21. Combination of four different kinds of sushi rolls  44
 (four from each kind)

 Συνδυασµός από τέσσερα διαφορετικά sushi rolls 
 (τέσσερα από κάθε είδος)

 MIX MORIAWASE (16 pieces) / (16 κοµµάτια)

22.  Combination of two different kinds of nigiri sushi  52
 and two kinds of sushi rolls (four from each kind) 

 Συνδυασµός από δύο διαφορετικά nigiri sushi 
 και δύο sushi rolls 
 (τέσσερα από κάθε είδος)

 FRESH OYSTERS     €

 ΦΡΕΣΚΑ ΣΤΡΕΙΔΙΑ

23.  GILLARDEAU SPECIAL (No 2) MARENNES D’OLÉRON *Allergens (2)   
 Per piece / Ανά στρείδι 8
 Six pieces / Έξι στρείδια 44

24.  SPECIAL FINE DE CLAIRE *Allergens (2)     
 Per piece / Ανά στρείδι 7
 Six pieces / Έξι στρείδια 40

25.  BLACK PEARL *Allergens (2)   
 Per piece / Ανά στρείδι 7
 Six pieces / Έξι στρείδια 40

 All Oysters are served with sauce mignonette and fresh lemon
 Όλα τα στρείδια σερβίρονται µε σάλτσα mignonette και φρέσκο λεµόνι  

 CAVIAR     €

 ΧΑΒΙΑΡΙ
26.  CAVIAR SIBERIA (30gr) *Allergens (3, 4, 8, 9)     105

27.  CAVIAR OSCIETRA (30gr) *Allergens (3, 4, 8, 9)  120 

 Served with chopped egg white, red onions, sour cream and blinis
 Σερβίρεται µε ψιλοκοµµένο ασπράδι αυγού, κόκκινο κρεµµυδάκι, 
 ξινή κρέµα και blinis



 SNACKS & SPECIALITIES    €

 ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΣΝΑΚΣ
 Served from 16.00 - 23.00
 Σερβίρονται από τις 16.00 - 23.00  

28.  Burrata Mozzarella  *Allergens (4, 8, 12, 14) 19
 Tomato marmalade, coloured tomatoes, pine nuts, balsamic pearls 
 and crispy olive bread           

 Μπουράτα Μοτσαρέλα    
 Μαρµελάδα ντοµάτας, ντοµατίνια, πινόλια, περλες βαλσάµικου και 
 τραγανό ελαιόψωµο 

29.  Crab Salad *Allergens (2, 5, 7, 9, 12, 14) 26
 With prawns, wasabi mayonnaise, cucumber, mango, green apple, 
 walnuts and yuzu dressing       

 Σαλάτα µε Κάβουρα     
 Με γαρίδες, wasabi µαγιονέζα, αγγουράκι, µάνγκο, πράσινο µήλο, 
 καρύδια και yuzu ντρέσινγκ        

30.  Toasted Ham and Cheese *Allergens (4, 5, 8, 9, 14) 17
 Honey-cooked ham, provolone and cheddar cheese in sour dough bread  

 Τόστ µε Ζαµπόν και Τυρί  
 Ψητό ζαµπόν, τυρί προβολόνε και τσένταρ σε προζυµένο ψωµί τόστ      

31.  Four Seasons Club *Allergens (4, 5, 8, 9, 14) 19
 Slow-cooked chicken breast, crispy pancetta, egg, tomatoes, lettuce 
 with mustard mayonnaise        

 Four Seasons Κλάµπ 
 Σιγοψηµένο κοτόπουλο, τραγανή πανσέτα, αυγό, ντοµάτα, σαλάτα και 
 µαγιονέζα µουστάρδας          

32.  Prawn Sandwich *Allergens (1, 2, 5, 7, 8, 9, 14) 22
 Marinated prawns, avocado, green apple, kimchi mayonnaise on 
 a beetroot bread         

 Σάντουιτς µε Γαρίδες 
 Γαρίδες µαριναρισµένες, αβοκάντο, πράσινο µήλο, µαγιονέζα µε κίµτσι 
 σε ψωµί από παντζάρι          

33.  Classic Burger *Allergens (4, 5, 8, 9, 13, 14)     23
 Covered with glazed onions, marble cheddar cheese and crispy bacon

 Μπιφτέκι Κλασσικό
 Σερβίρεται µε καραµελωµένα κρεµµύδια, τυρί τσένταρ και τραγανό µπέικον

34.  Chicken Souvlaki *Allergens (4, 5, 8, 14)  23
 With tabouleh, pitta bread and yoghurt dressing flavoured with paprika     

 Σουβλάκι Κοτόπουλο  
 Ταµπούλι, πίττα, ντρέσινγκ γιαούρτι µε πάπρικα 

35.  Cheese Platter   *Allergens (1, 4, 8, 10, 12, 14) 27
 Selected Italian and French fine cheeses served with freshly baked 
 bread and marmalade  

 Επιλογή Τυριών  
 Επιλεγµένα Ιταλικά και Γαλλικά τυριά σερβιρισµένα µε φρεσκοψηµένο 
 ψωµί και µαρµελάδα 

36.  Fruit Platter (for two)  /    18
 Selection of fresh seasonal fruit

 Φρούτα Εποχής  / 

 All prices are in Euro and include VAT

Όλες οι τιµές είναι σε Ευρώ (€) και περιλαµβάνουν ΦΠΑ



 FOR OUR VEGANS    €

 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΕΓΚΑΝ ΜΑΣ
37.  Celeriac Carpaccio  *Allergens (1) 19
 Marinated celeriac, orange segments, coriander mayonnaise, 
 pomegranates, curry flavoured cauliflower and cucumber jelly           

 Καρπάτσιο Σελινόριζας    
 Πορτοκάλι, µαγιονέζα µε κόλιανδρο, ρόδι, κουνουπίδι µε κάρι, 
 ζελές από αγγούρι 

38.  Quinoa Salad  *Allergens (5, 7, 12, 14) 19
 Crispy greens and baby spinach, glazed tofu with Miso and carob 
 syrup, avocado, orange dressing flavoured with coriander        

 Σαλάτα Κινόα      
 Τραγανή σαλάτα µε σπανάκι, τόφου γλασέ µε µίσο και χαρουπόµελο, 
 αβοκάντο, ντρέσινκγ αρωµατισµένο µε πορτοκάλι και κόλιανδρο         

39.  Sweet Potato Wrap  *Allergens (8) 18
 Roasted sweet potato, flavoured with paprika, avocado, coleslaw  

 Wrap µε Γλυκοπατάτα   
 Ψητή γλυκοπατάτα αρωµατισµένη µε πάπρικα, αβοκάντο και coleslaw     

40.  Tagliatelle with fermented Cashew Nuts  *Allergens (1, 8, 12) 19
 Green tagliatelle with cashew nuts, asparagus, snow peas and peas        

 Ταλιατέλλες µε Κάσιους  
 Πράσινες ταλιατέλλες µε ζυµώµατα κάσιους, σπαράγγια και µπιζέλι          

41.  Tofu Tataki  *Allergens (7, 12, 13, 14) 22
 Tofu with five spices, pistachio purée, dates condiment, calamansi 
 gel and unagi sauce        

 Τατάκι Τοφού  
 Τοφού µε ασιατικά µπαχαρικά, πουρές χαλεπιανών, κόντιµεντ από 
 φοινίκια, ζελές από καλαµάνσι και ουνάκι          

42.  Goan Green Curry  *Allergens (7, 14)     24
 Goan green curry with chick peas, vegetables and rice

 Goan πράσινο Κάρι 
 Goan πράσινο κάρι µε ρεβύθια, λαχανικά και ρύζι

43.  Vegan Chocolate Cake  *Allergens (12)  8
 Dark chocolate cream, cocoa biscuit     

 Κέικ Σοκολάτας Βέγκαν   
 Μαύρη κρέµα σοκολάτας, µπισκότο από κακάο 

 All prices are in Euro and include VAT

Όλες οι τιµές είναι σε Ευρώ (€) και περιλαµβάνουν ΦΠΑ



 ICE CREAM CREATIONS €

 ΠΑΓΩΤΟ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ

44.  Vanilla Profiterole *Allergens (4, 8, 9, 12)  14
 Vanilla gelato, cookie variegate, profiteroles, chocolate sauce, 
 fresh cream, milk chocolate leaves     
 Παγωτό βανίλιας µε µπισκότο, προφιτερόλς, σος σοκολάτας, 
 φρέσκα κρέµα, σοκολάτα γάλακτος   

45.  Grand Cru *Allergens (4, 8, 9, 12) 14
 Chocolate gelato, brownies, rich chocolate sauce, dark chocolate 
 leaves, fresh cream
 Παγωτό σοκολάτας, µπράουνις, πλούσιο σος σοκολάτας, φρέσκα κρέµα, 
 µαύρη σοκολάτα 

46.  Yoghin Rosso *Allergens (4, 8, 9, 12) 14
 Yoghurt gelato, forest fruit variegato, almond biscuit, crunchy 
 meringue, fresh cream 
 Παγωτό γιαούρτι, σος από κόκκινα φρούτα, µπισκότο αµυγδάλου,
       τραγανή µαρέγκα, φρέσκα κρέµα    

47.  Summer Refresh *Allergens (4, 8, 9, 12)    14
 Strawberry and lemon sorbet, marinated strawberries,
       citrus salad, fresh cream  
 Ποικιλία από σορµπέ µε φράουλα και λεµόνι, 
 µαριναρισµένες φράουλες, φρουτοσαλάτα από εσπεριδοειδή και 
 φρέσκα κρέµα 

48.  Vanilla Premium *Allergens (4, 8, 9, 12)     14
 Vanilla gelato, frollinis cookies, cookie variegato, crunchy fillo 
 and fresh cream
 Παγωτό βανίλια, τραγανό µπισκότο, κοµµατάκια σοκολατένιας βάφλας,
       τραγανό φύλλο και φρέσκα κρέµα

49.  Bambino *Allergens (4, 8, 9, 12) 8.5
 For our very young ladies and gentlemen  
 Για τους πολύ νεαρούς µας πελάτες   

 ICE CREAM SELECTION 
 ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΠΑΓΩΤΑ
 Per scoop  3.5
 (minimum order two scoops οf your choice per portion) 

 Μία µπαλίτσα
 (ελάχιστη παραγγελία δύο µπαλίτσες της επιλογής σας) 

50.  Strawberry / Φράουλα
51. Lemon / Λεµόνι
52.  Chocolate Velvet /Σοκολάτα *Allergens (4)

53.  Banoffee / Μπανάνα Toffee *Allergens (4, 8, 9, 12)

54.  Yoghurt with Forest Fruits / Γιαούρτι µε Φρούτα του Δάσους
 *Allergens (4, 8, 9)

55.  Salted Caramel / Καραµέλα *Allergens (4, 8, 9, 12, 13)

56.  Mascarpone Tiramisu /Τιραµισού *Allergens (4, 8, 9)

57.  Vanilla Premium / Βανίλια Μαδαγασκάρης *Allergens (4, 9)

 All prices are in Euro and include VAT

Όλες οι τιµές είναι σε Ευρώ (€) και περιλαµβάνουν ΦΠΑ



 GATEAUX AND PASTRIES                   8

 ΠΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΓΛΥΚΑ

   
58. Apple Tart *Allergens (4, 8, 9, 12) 
 With walnuts, raisins, cinnamon 
 Τάρτα µήλου µε καρύδια, σταφίδα, κανέλλα

    
59. Chocolate Pie *Allergens (4, 6, 8, 9, 12) 
 Salted caramel, roasted almonds  

 Αλµηρή καραµέλα, καβουρδισµένα αµύγδαλα  

  
60. Avellana *Allergens (4, 8, 9, 12)

 Milk chocolate mousse, gianduja cremeux, hazelnut croustillant
 Μους σοκολάτας γάλακτος, κρέµα πραλίνας, κρούστα φουντουκιού  

61. Red Velvet Cheese Cake *Allergens (4, 8, 9, 12) 
 Philadelphia cream, blackcurrants compote 
 Κρέµα τυριού Φιλαδέλφεια, µαριναρισµένα φραγκοστάφυλα  

62. Vanilla Crème Brûlée *Allergens (4, 9)  
 Κρεµ µπρουλέ βανίλιας

63. Red Fruit Tart *Allergens (4, 8, 9) 
 Τάρτα µε Κόκκινα Φρούτα

64. Guanaja *Allergens (4, 8, 9, 12) 
 Guanaja chocolate cream, vanilla Madagascar crème brûlée, 
 chocolate biscuit    
 Κρέµα σοκολάτας µε φουντούκι, κρεµ µπρουλέ µε βανίλια Μαδαγασκάρης, 
 µπισκότο σοκολάτας

For a wider selection of gateaux and pastries, please visit our showcase   
Για περισσότερες επιλογές από πάστες και γλυκά, παρακαλώ επισκεφτείτε 
την βιτρίνα µας 

 All prices are in Euro and include VAT

€

Όλες οι τιµές είναι σε Ευρώ (€) και περιλαµβάνουν ΦΠΑ
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 1 CELERY This includes celery stalks, leaves, seeds and root called celeries. You can find celery in 
  Σέλινο celery salt, salads, some meat products, soups and stock cubes.
   Περιλαμβάνει κοτσάνια από σέλινο, φύλλα, σπόρους και ρίζα που ονομάζεται σελινόριζα.  
   Μπορείτε να βρείτε σέλινο σε αλάτι σέλινο, σαλάτες, μερικά προϊόντα κρέατος, σούπες και 
   κύβους λαχανικών μαγειρικής.

 2 CRUSTACEANS Crab, lobster, prawns and scampi are crustaceans, shrimp paste often used in Thai and 
  Οστρακοειδή south-east Asian curries or salads. Is an ingredient to look out for.
   Τα καβούρια, οι αστακοί, οι γαρίδες και τα καραβίδες είναι μαλακά όστρακα, η πάστα 
   γαρίδας, που χρησιμοποιείται συχνά σε κάρυ ή σαλάτες της Ταϊλάνδης και της 
   Νοτιοανατολικής Ασίας. Είναι ένα συστατικό που πρέπει να προσέξουμε.

 3 FISH You will find this is in some fish sauces, pizzas, relishes, salad dressings, stock cubes and 
  Ψαρί Worcestershire sauce.
   Θα το βρείτε σε μερικές σάλτσες ψαριών, πίτσες, σάλτσες σαλάτας, κύβους λαχανικών 
   μαγειρικής και σάλτσα Worcestershire.

 4 MILK Milk is a common ingredient in butter, cheese, cream, milk powders and yoghurt.  It can 
  Γάλα also be found in foods brushed or glazed with milk, in powdered soups and sauces.  
   It’s often split into casein in curds and BLG in whey.
   Το γάλα είναι ένα κοινό συστατικό που το βρίσκουμε στο βούτυρο, στο τυρί, στην κρέμα 
   γάλακτος, στις σκόνες γάλακτος και το γιαούρτι. Μπορεί επίσης να βρεθεί σε τρόφιμα 
   βουτηγμένα σε γάλα και σε σούπες και σάλτσες σε σκόνη. Συχνά διαχωρίζεται σε καζεΐνη 
   σε τυρόπηγμα και BLG σε ορό γάλακτος

 5 MUSTARD Liquid mustard, mustard powder and mustard seeds fall into this category. This ingredient 
  Μουστάρδα can also be found in breads, curries, marinades, meat products, salad dressings, sauces 
   and soups.
   Η υγρή μουστάρδα, η σκόνη μουστάρδας και οι σπόροι μουστάρδας υπάγονται στην 
   κατηγορία αυτή. Αυτό το συστατικό μπορεί επίσης να βρεθεί σε ψωμιά, κάρυ, μαρινάδες, 
   προϊόντα κρέατος, σάλτσες σαλάτας, σάλτσες και σούπες.

 6 PEANUTS Peanuts are actually a legume and grow underground, which is why it’s sometimes called 
  Φιστίκι a groundnut. Peanuts are often used as an ingredient in biscuits, cakes, curries, desserts, 
   sauces (such as satay sauce), as well as in groundnut oil and peanut flour.
   Τα φιστίκια είναι όσπρια και μεγαλώνουν στο χώμα, γι’ αυτό μερικές φορές ονομάζονται 
   και φυτά. Τα φιστίκια χρησιμοποιούνται συχνά ως συστατικό σε μπισκότα, κέικ, κάρυ, 
   επιδόρπια, σάλτσες (όπως σάλτσα Σαταυ), καθώς και σε αραχιδέλαιο και αλεύρι.

 7 SOYA Often found in bean curd, edamame beans, miso paste, textured soya protein, soya flour 
  Σόγια or tofu, soya is a staple ingredient in oriental food. It can also be found n desserts, ice-
   cream, meat products, sauces and vegetarian products.
   Συχνά βρίσκεται σε φασόλια, φασόλια edamame, πάστα miso, πρωτεΐνες σόγιας, αλεύρι 
   σόγιας ή tofu. Η σόγια είναι ένα βασικό συστατικό σε ανατολίτικο φαγητό. Μπορεί επίσης 
   να βρεθεί σε επιδόρπια, παγωτά, προϊόντα κρέατος, σάλτσες και χορτοφαγικά προϊόντα.

 8 WHEAT-GLUTEN Wheat (such as spelt and Khorasen wheat/Kamut), rye barley and oats is often found in 
  Γλουτένη από Σιτάρι foods containing flour such as some types of baking powder, batter, bread crumbs, bread, 
   cakes, pasta, couscous, meat products, pasta, pastry, sauces, soups and fried foods which 
   are dusted with flour.
   Σιτάρι, κριθαράκι σίκαλης και βρώμη συχνά συναντιόνται σε τρόφιμα που περιέχουν 
   αλεύρι, όπως μερικούς τύπους διογκωτικα ζαχαροπλαστικής, ζύμη, τριμμένη φρυγανιά, 
   ψωμί, κέικ, κουσκούς, προϊόντα κρέατος, ζυμαρικά, σούπες και τηγανητά τρόφιμα τα 
   οποία είναι πασπαλισμένα με αλεύρι.

 9 EGGS Eggs are often found in cakes, some meat products, mayonnaise, mousse, pasta, quiche, 
  Αυγά sauces and pastries or foods brushed or glazed with egg.
   Τα αυγά συχνά βρίσκονται σε κέικ, σε μερικά προϊόντα με βάση το κρέας, μαγιονέζα, μους, 
   ζυμαρικά, σάλτσες και αρτοσκευάσματα ή τρόφιμα που έχουν βουρτσιστεί με αυγά.

 10 LUPIN Yes, lupin is a flower, but it’s also found in flour! Lupin flour seeds can be used in some 
  Λούπινο types of bread, pastries and even pasta.
   Το λούπινο είναι ένα λουλούδι, αλλά βρίσκεται επίσης στο αλεύρι! Οι σπόροι από αλεύρι 
   λούπινου μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μερικά είδη ψωμιού, γλυκών και ακόμη 
   ζυμαρικών.

 11 MOLLUSCS These include mussels, land snails, squid and whelks but can also be commonly found in 
  Μαλάκια oyster sauce or as an ingredient in fish stews.
   Περιλαμβάνουν τα μύδια, το σαλιγκάρι, το καλαμάρι, είδη σπειροειδούς κογχυλιού.  
   Μπορούν επίσης να βρεθούν συχνά σε σάλτσα στρειδιών ή ως συστατικό σε σούπες ψαριών.

 12 TREE NUTS Not to be mistaken with peanuts (which are actually a legume & grow underground). This 
  Καρποί Δέντρων ingredient refers to nuts which grow on trees, like cashew nuts, almonds and hazelnuts. 
   You can find nuts in breads, biscuits, crackers, desserts, nut powders (often used in Asian 
   curries), stir-fried dishes, ice-cream, marzipan (almond paste), nut oils and sauces.
   Να μην μπερδευτεί με τα φιστίκια. Το συστατικό αυτό αναφέρεται σε καρπούς με κέλυφος 
   που αναπτύσσονται σε δέντρα, όπως καρύδια, κάστανα, αμύγδαλα και φουντούκια. 
   Μπορείτε να βρείτε ξηρούς καρπούς σε ψωμιά, μπισκότα, κράκερ, επιδόρπια, σκόνες (που 
   χρησιμοποιούνται συχνά σε ασιατικά φαγητά), σε τηγανητά φαγητά, παγωτά, λάδι από 
   καρύδια και σάλτσες.

 13 SESAME These seeds can often be found in bread (sprinkled on hamburger buns for example), 
  Σουσάμι breadsticks, houmous, sesame oil and tahini. They are sometimes toasted and used in salads.
   Αυτοί οι σπόροι μπορούν συχνά να βρεθούν στο ψωμί (για παράδειγμα πασπαλισμένο 
   με κουλουράκια για χάμπουργκερ), κριτσίνια, χούμους, σησαμέλαιο και ταχίνι. Μερικές 
   φορές χρησιμοποιείται και σε σαλάτες φρυγανισμένα.

 14 SULPHUR DIOXIDE This is an ingredient often used in dried fruit such as raisins, dried apricots and prunes. 
  Διοξείδιο του Θείου You might also find it in meat products, soft drinks, vegetables as well as in wine and beer. 
   If you have asthma, you have a higher risk of devel oping a reaction to sulphur dioxide.
   Αυτό είναι ένα συστατικό που χρησιμοποιείται συχνά σε αποξηραμένα φρούτα όπως 
   σταφίδες, αποξηραμένα βερίκοκα και δαμάσκηνα. Μπορεί επίσης να το βρείτε και σε 
   προϊόντα κρέατος, αναψυκτικά, λαχανικά καθώς και σε κρασί και μπύρα. Αν έχετε άσθμα, 
   υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος ανάπτυξης αντίδρασης στο διοξείδιο του θείου.


