Wine & Dine

A

γαπητοί επισκέπτες,

Με χαρά σας υποδεχόµαστε στο κορυφαίο Casino Resort της Ελλάδας µε την πιο πλούσια παλέτα γεύσεων και
εµπειριών. Τα τέσσερα πολυτελή εστιατόρια και τα πέντε κοσµοπολίτικα καφέ και µπάρ µας, πιστοποιηµένα µε το
σύστηµα ποιότητας HACCP για την υγιεινή και την ασφάλεια των πρώτων υλών, των τροφίµων και των
εγκαταστάσεων, θα σας ταξιδέψουν από τη γειτονική Μεσόγειο µέχρι την εξωτική Άπω Ανατολή.
Απολαύστε διάσηµα cocktails, επιλεγµένα κρασιά, αρωµατικούς καφέδες και λαχταριστά ροφήµατα και αφήστε
το εξειδικευµένο προσωπικό µας να σας προτείνει υπέροχους συνδυασµούς, που θα ξεπεράσουν κάθε γευστική
σας προσδοκία. Το ταξίδι µας ξεκινάει. Καλώς ήρθατε!

D

ear guests,

It is our pleasure to welcome you to the best-in-class Casino Resort of Greece, with the most versatile palette of
tastes and experiences. Four luxury restaurants and five cosmopolitan cafes and bars cosmopolitan bars, fully
/

complying with HACCP strictest standards for the health and safety of foods, ingredients and premises, will take
you on a journey from familiar Mediterranean to exotic Far East flavours.
Enjoy famous cocktails, select wines, aroma-infused coffees and delicious beverages and allow our expert staff
to recommend unique combinations beyond your expectations. Our journey begins. Welcome!

Ροµαντική διάθεση, λεπτές γεύσεις…
Romantic mood, fine tastes… An ideal setting for a sophisticated dinner.

Tο

ιδανικό σκηνικό ενός αριστοκρατικού δείπνου.

Aquarius

Οι

θησαυροί της θάλασσας περιµένουν να τους ανακαλύψετε...

µε θέα το πιο όµορφο ηλιοβασίλεµα.

Treasures of the sea await to be discovered facing the most

breathtaking sunset.

Oceanos

Αυθεντικό sushi, µίνιµαλ διακόσµηση, µοναδική εµπειρία Άπω Ανατολής.
Authentic sushi, minimal design,

a unique experience of the Far East.

Sushiro

Βουτιά σε µια ανεξάντλητη ποικιλία γεύσεων από το πρωί ως το βράδυ.
Dive into an inexhaustible variety of tastes from

morning to evening.

Deep Blue

Άνεση,

φιλοξενία και επιλογές σε ένα χώρο σύγχρονης πολυτέλειας

Comfort and choice in an ambience of modern luxury and style.

µε

άποψη.

Black & Gold Lounge

Επιλεγµένη µουσική, καλή παρέα, ανεβασµένη διάθεση…
Good music, great company, great mood…

Η νύχτα είναι µεγάλη!
The

night is young

Admiral Bar

Δροσερά πολύχρωµα cocktails,

δίπλα στο κύµα ή την πισίνα…

Cool, colourful cocktails, by the beach or by the pool...

Beach Bar & Pool Bar

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ/ BARS
Γευστικές εµπειρίες
Σε 4 εστιατόρια
Deep Blue: Για πρωινό, γεύµα ή δείπνο που αποκαλύπτει ανεπανάληπτες γευστικές
περιπλανήσεις στην Ελληνική και Διεθνή Κουζίνα.
Aquarius: Γεύσεις από Ιταλία και gourmet επιλογές, συνοδευµένες από µια µεγάλη ποικιλία
κρασιών από το κελάρι του.
Oceanos: Ολόφρεσκο ψάρι, θαλασσινά αλλά και sushi, στο deck του εστιατορίου Oceanos µε
θέα το χρυσό ηλιοβασίλεµα στο Κορινθιακό Κόλπο.
Sushiro Bar Asian Food & Sushi: Άρωµα, χρώµα και γεύσεις Άπω Ανατολής κάθε βράδυ και
Κυριακή µεσηµέρι.

Ψυχαγωγία
Σε 5 καφέ και µπαρ
Black & Gold Lounge: Απολαύστε τον καφέ, το ποτό σας, ελαφρύ γεύµα και γευστικότατα
επιδόρπια που προσφέρει στους µοντέρνα διακοσµηµένους εσωτερικούς χώρους ή στους
κήπους του.
Admiral Bar: Για χαλαρές στιγµές διασκέδασης επιλέξτε τη θαλάσσια αύρα στο πολυτελές
κατάστρωµά του, µε θέα στον Κορινθιακό Κόλπο.
Beach Bar: Για κεφάτη διάθεση όλη την ηµέρα δίπλα στο κύµα µε µουσική, δροσερά ποτά και
σνακ.
Club Café 24 hours: Φιλόξενο meeting place που λειτουργεί όλο το 24ωρο. Προσφέρονται
αρωµατικοί καφέδες, σνακ, γλυκά και ποτά σε έναν ξεχωριστό χώρο µε διακριτικό ύφος
διακόσµησης.
Pool Bar: Όαση δροσιάς µε φρέσκους χυµούς, παγωτά και σνακ δίπλα στις πισίνες και στους
κήπους του ξενοδοχείου.

RESTAURANTS/ BARS
Culinary experiences
4 restaurants
Deep Blue: Superb buffet with Greek and Ιnternational cuisine, limitless helpings and variety.
Enjoy breakfast, lunch or dinner in a bright, comfortable and elegant environment.
Aquarius: A taste of fine Italian dining and gourmet choices, with select wines from our
well-stocked wine cellar.
Oceanos: Fresh fish, seafood and sushi, on the decks of Oceanos overlooking the extraordinary golden sunset of the Corinthian Gulf.
Sushiro Bar Asian Food & Sushi: Far East feast served every night and Sunday afternoons.

Entertainment
5 cafés and bars
Black & Gold Lounge: Enjoy your coffee, drink, light lunch or tasty dessert in its modern
indoor area or the gardens.
Admiral Bar: For fun and relaxation visit its deluxe deck overlooking the Corinthian Gulf and
enjoy the sea breeze.
Beach Bar: Funky mood all day by the beach, with music, refreshing drinks and snacks.
Club Café 24 hours: A friendly meeting place available around the clock. Choose from a
wide selection of aromatic coffees, snacks, desserts and drinks in elegant surroundings.
Pool Bar: An oasis next to the pools and the gardens of the Hotel, serving fresh juices, ice
creams and snacks.

www.clubhotelloutraki.gr
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