A LA CARTE MENU

Anastasia
restaurant

Soup of the day
Σούπα ημέρας
€ 8,00

Appetizers / Ορεκτικά
Variety of Greek starters with pita bread (tzatziki eggplant salad spicy cheese cream salad fish roe salad)
Ποικιλία από Ελληνικά ορεκτικά με ψητές πιτούλες (τζατζίκι μελιτζανοσαλάτα τυροκαυτερή και ταραμοσαλάτα)
€ 9,00
Feta cheese in flaky pastry with spicy tomato marmalade
Φέτα σε φύλλο κρούστας με πικάντικη μαρμελάδα ντομάτας
€ 10,00
Bruschetta with chicken burger yoghurt mousse and basil pesto
Μπρουσκέτα με μπιφτέκι από κοτόπουλο μούς γιαουρτιού και πέστο βασιλικού
€ 13,00
Beef Carpaccio with rocket salad parmesan flakes and fresh pepper
Καρπάτσιο Μοσχαριού με ρόκα παρμεζάνα και φρέσκο πιπέρι
€ 15,00
Fresh mussels with variegated peppers simmered with local beer
Φρέσκα μύδια με πολύχρωμες πιπεριές σιγομαγειρεμένα με τοπική μπύρα
€ 12,00
Shrimps in «saganaki» with fresh tomato sauce, traditional «ouzo» and Feta cheese
Γαρίδες σαγανάκι με σάλτσα από φρέσκια ντομάτα, ούζο και τυρί φέτα
€ 15,00
Slow boiled Octopus caramelized with onions and served with fava
Καραμελωμένο χταποδάκι σερβιρισμένο με φάβα
€ 15,00
Salatouri of Paros (steamed fish) served with fresh herbs, olive oil, lemon and boiled zucchini in citrus fruits
Παριανό σαλατούρι με φρέσκα μυρωδικά λαδολέμονο και κολοκυθάκια βραστά σε εσπεριδοειδή
€ 16,00
Sea bass ceviche with lime, served with avocado and spinach
Σεβίτσε λαβράκι με λάιμ σερβιρισμένο με αβοκάντο και σπανάκι
€ 18,00

Salads / Σαλάτες
Greek salad with cherry tomatoes sea fennel fried caper feta cheese cucumber peppers and fresh oregano
Ελληνική σαλάτα με τοματίνια κρίταμο τηγανιτή κάπαρη τυρί φέτα αγγουράκι πιπεριές και φρέσκια ρίγανη
€ 10,00
Parian Salad (spinach rocket salad cherry tomatoes lettuce hearts sun dried tomatoes and Parian cream cheese sause)
Παριανή Σαλάτα (σπανάκι ρόκα τοματίνια καρδιές μαρουλιού λιαστή ντομάτα και σως Παριανής ξυνομυζήθρας)
€ 10,00
Salad with roasted beetroots, fresh spinach, pine nuts, dried fig and vinegar sauce
Σαλάτα με ψητά παντζάρια φρέσκο σπανάκι κουκουνάρι αποξηραμένο σύκο και σάλτσα ξύδι
€ 10,00
Salad “Spinach pie” (spinach fresh onion dill herb local cream cheese sesame handmade pastry)
Σαλάτα με (σπανάκι φρέσκο κρεμμύδι άνηθο ξινομυζήθρα σουσάμι και χειροποίητο φύλλο)
€ 10,00
Saint Andrea Salad (green salad with chicken fillets pineapple and orange vinaigrette)
Σαλάτα Saint Andrea (πράσινη σαλάτα με κοτόπουλο ανανά και βινεγκρέτ πορτοκαλιού)
€ 12,00
Green Salad with spicy shrimps iceberg mango coriander ginger and cashews)
Πράσινη Σαλάτα με πικάντικες γαρίδες άισμπεργκ μάνγκο κόλιανδρο τζίντζερ και κάσιους
€ 13,00
Green salad with veal fillets rocket salad radicchio lettuce Parian gruyere cheese and balsamic vinegar with honey
Πράσινη σαλάτα με μοσχαρίσια φιλετάκια ρόκα ραντίτσιο μαρούλι γραβιέρα Πάρου και ξύδι βαλσάμικο αρωματισμένο με
θυμαρίσιο μέλι
€ 14,00

Risotto, Pasta / Ριζότο, Ζυμαρικά
Greek spaghetti with olives tomato caper and Parian cream cheese
Ελληνική μακαρονάδα με ελιές ντομάτα κάπαρη και Παριανή ξυνομυζήθρα
€ 12,00

Risotto with tomato basil and mozzarella
Ριζότο με ντομάτα βασιλικό και μοτσαρέλα
€ 13,00

Pene pasta with chicken broccoli and parmesan
Πένες με κοτόπουλο μπρόκολο και παρμεζάνα
€ 14,00

Linguine with shrimps and flakes of parmesan cheese
Γαριδομακαρονάδα με λινγκουίνι και παρμεζάνα
€ 18,00

Main Courses / Κυρίως Πιάτα
Dish of the day
Πιάτο ημέρας
€ 13,00

Meat, Poultry / Κρεατικά, Κοτόπουλο
Marinated chicken thigh with quinoa grilled vegetables and carrot purée
Μπούτι κοτόπουλου με κινόα λαχανικά σχάρας και πουρέ καρότου
€ 15,00

Chicken fillet with wild rocket Parian gruyere cheese and lime-mustard sauce
Φιλέτο κοτόπουλο με άγρια ρόκα γραβιέρα Πάρου και σως λάιμ μουστάρδας
€ 16,00

Pork knot in the hook with grilled vegetables wedges potatoes and tzatziki sause
Κοντοσούβλι χοιρινό στο γάντζο με ψητά λαχανικά πατάτες wedges και σώς τζατζίκι
€ 17,00

Slow-cooked Lamb with baby potatoes and vegetables
Αρνάκι κλέφτικο με baby πατάτες και λαχανικά
€ 19,00

Beef fillet served with smashed potatoes grilled asparagus and peppers
(sauce of your choice a) Pepper Sauce b) Bearnaise sauce

Μοσχαρίσιο φιλέτο με πουρέ πατάτας ψητά σπαράγγια και πιπεριές
(σάλτσα επιλογής α) Πιπεράτη β) σάλτσα Bearnaise .
€ 26,00

T-bone steak with fried sweet potatoes grilled cherry tomatoes and hot BBQ sauce with pickles
Τ-bone με τηγανιτή γλυκοπατάτα, ψητά τοματίνια και ζεστή σάλτσα BBQ με πίκλες
€ 32,00

Sea Food, Fish / Ψάρια, Θαλασσινά
Fried Cod fillet served with roasted beetroots and beetroot-garlic sauce
Τηγανιτό φιλέτο μπακαλιάρου με ψητά πατζάρια και Παριανή σκορδαλιά από παντζάρι.
€ 15,00

Grilled Squid stuffed with peppers tomato local cream cheese and herbs
Καλαμάρι γεμιστό με πιπεριά ντομάτα ξυνομυζήθρα και μυρωδικά
€ 17,00

Sea Bream fillet with “stamnagathi” greens and quinoa with vegetables in zabaione lemon sauce
Tσιπούρα με σταμναγκάθι και κινόα με λαχανικά σε αυγολέμονο ζαμπαγιόνε
€ 20,00

Sea Bass fillet served with caper lemon, and fennel purée
Φιλέτο λαυράκι σερβιρισμένο με κάπαρη λεμόνι και πουρέ φινόκιο
€ 22,00

Red Snapper with grilled beetroots and vinegar sauce
Φαγκρί με ψητά παντζάρια και σάλτσα ξύδι
€ 24,00
Tuna fillet with roasted potato in soy sauce and sesame oil herbs and wasabi mayonnaise with two colors of sesame seeds
Φιλέτο τόνου με ψητή πατάτα σε σάλτσα σόγιας και σουσαμέλαιου μυρωδικά, και μαγιονέζα wasabi με διχρωμία από σουσάμι
€ 26,00

Desserts / Γλυκά
Millefeuille cantaifi with fluffy bueno cream and homemade whipped cream
Μιλφέιγ κανταΐφι με αφράτη κρέμα bueno και σπιτική σαντιγύ
€ 11,00

Strawberry cheesecake
Τσίζ κέικ φράουλα
€ 11,00

Brownies with drops of white chocolate hazelnuts and caramel sauce
Μπράουνις με κομματάκια λευκής σοκολάτας φουντούκια και σως καραμέλας.
€ 12,00

Chocolate soufflé with almond parfait ice cream and fresh whipped cream
Σουφλέ σοκολάτας με παγωτό παρφέ αμύγδαλο και φρέσκια κρέμα σαντιγύ
€ 12,00

Profiteroles with buns mastic flavor white cream and chocolate ganache
Προφιτερόλ με βάση τσουρεκιού άρωμα μαστίχας λευκή κρέμα και γκανάζ σοκολάτας
€ 12,00

