menu
ορεκτικά / appetizers
Spring Rolls λαχανικών με γλυκόξινη σάλτσα
Vegetable Spring Rolls with sweet & sour sauce

6, 00 €

Τυρί φέτα σε φύλλο κρούστας με σος μελιού και λιαστής ντομάτας
Feta cheese in pastry with honey and sun dried tomato sauce
Φιλετάκια κοτόπουλου με καπνιστή πάπρικα και μέλι
Chicken fillets with smoked paprika and honey

7, 00 €

7, 00 €

Μπρουσκέτα με κοτόπουλο, μούς γιαουρτιού και πέστο βασιλικού
Bruschetta with chicken, yogurt mousse and basil pesto
Πίτα γύρος “gourmet”
Pita gyros”gourmet”

8, 00 €

9, 00 €

Παριανά λουκανικάκια κρασάτα
Wine flavored Parian Mini Sausages
Μύδια αχνιστά με μπύρα
Mussels steamed with beer
Καραμελωμένο χταπόδι με φάβα
Caramelized octopus with fava

8, 00 €

9, 00 €
10, 00 €

Γαρίδες μεθυσμένες με ούζο, φρέσκια ντομάτα και νιφάδες τυριού φέτας
Drunken prawns with ouzo, fresh tomatoes and feta cheese flakes

12, 00 €

σαλάτες / salads
Σαλάτα με καρπούζι, κρουτόν και νιφάδες φέτας
Salad with watermelon, croutons and flakes of feta cheese

6, 50 €

Ελληνική σαλάτα
(Ντομάτα, αγγούρι, κρεμμύδι, πιπεριά, παξιμάδι, ελιές, κάπαρη και φέτα)
Greek salad
(Tomato, cucumber, onion, pepper, hard bread, olives, capers)

7, 00 €

Παριανή σαλάτα
(Σπανάκι, ντοματίνια, καρδιές μαρουλιού, λιαστή ντομάτα και σος ξινομυζήθρας)
Parian salad
(Spinach, tomatoes, lettuce hearts, sundried tomato and sour cream cheese)
Παριανή κριθαροκουλούρα (Ντάκος)
Traditional barley rusk with fresh tomato, capers and Parian xynomyzithra
Ρόκα παρμεζάνα με κουκουνάρι και λιαστή ντομάτα
Arugula salad with parmesan, pine nuts and sun dried tomato
Σαλάτα Saint Andrea
(Πράσινη σαλάτα με κοτόπουλο, ανανά και βινεγκρέτ πορτοκαλιού)
Saint Andrea Salad
(Green salad with chicken, pineapple and orange vinaigrette)
and feta cheese)

7, 50 €

7, 00 €

8, 50 €

9, 00 €

ριζότα - ζυμαρικά / risotto - pasta
Ριζότο με ντομάτα, βασιλικό και μοτσαρέλα
Risotto with tomato, basil and mozzarella

10, 00 €

Ταλιατέλες με κοτόπουλο μανιτάρια και κάρυ
Tagliatelle with chicken, mushrooms and curry

12, 00 €

Κριθαρώτο θαλασσινών
15, 00 €
Kritharoto seafood
Γαριδομακαρονάδα με λιγκουίνι
Shrimp with Linguine

16, 00 €

κυρίως πιάτα / main courses
Μαριναρισμένο γλυκόξινο φιλέτο κοτόπουλο με φρέσκιες τηγανιτές πατάτες
Marinated sweet and sour chicken fillet served with fresh french fries
Κοτόπουλο νανάκι συνοδευμένο με πράσινη σαλάτα
Roasted mini chicken served with green salad

14, 00 €

15, 00 €

Ψαρονέφρι γεμιστό με γραβιέρα Πάρου και λιαστή ντομάτα γαρνιρισμένο με πουρέ πατάτας
Pork fillet stuffed with Paros cheese and sundried tomato served with mashed potato
Μοσχαρίσιο φιλέτο με σάλτσα Jack Daniel’s και ψητά λαχανικά
23, 00 €
Beef fillet with Jack Daniel’s sauce and grilled vegetables
Φιλέτο πέρκας στη λαδόκολλα με σέλερι, ελιές και δεντρολίβανο
Perch fillet in parchment paper with celery, olives and rosemary
Γαρίδες ψητές Saint Andrea
Roasted Shrimps Saint Andrea

13, 00 €

18, 00 €

Φιλέτο λαυράκι με πουρέ φινόκιο
Fillet of sea bass with fennel puree

19, 00 €

Φρέσκος σολομός στην σχάρα με σος άνηθου
Fresh grilled salmon with dill sauce

22, 00 €

γλυκά / desserts
Ελληνική κρέμα με μαστίχα και φιστίκι αιγίνης
7, 00 €
Greek mastic cream and pistachios
Ροδάκινο με γιαούρτι, μέλι και κανέλα
Peach with yogurt, honey and cinnamon
Προφιτερόλ
Profiteroles
Πάβλοβα
Pavlova

7, 00 €

8, 00 €

8, 00 €

Μιλφέιγ με μπισκότα, σπιτική σαντιγί και φρούτα
Millefeuille with biscuits, homemade whipped cream and fruits
Σουφλέ σοκολάτας
Chocolate soufflé

9, 00 €

9, 00 €

17, 00 €

