SNACK MENU

Light Dishes / Ελάφρια Πιάτα
French baguette with turkey, cheese, tomato, lettuce and mayonnaise
Μπαγκέτα με γαλοπούλα, τυρί, ντομάτα, μαρούλι και μαγιονέζα
€ 7.00
Vegetable Spring Rolls with sweet & sour sauce
Spring Rolls λαχανικών με γλυκόξινη σάλτσα
€ 8.00
Greek bruschetta with olive paste, tomato, capers, and local cream cheese
Ελληνική μπρουσκέτα με πάστα ελιάς, ντομάτα, κάπαρη και παριανή ξυνομυζήθρα
€ 9.00
Omelet with mushrooms, pepper, tomato, onion, bacon and cheese
Ομελέτα με μανιτάρια, πιπεριά, ντομάτα, κρεμμύδι, μπέικον και τυρί
€ 10.00
Anchovy chips with fish roe mousse and ouzo cream with fennel seed
Τσίπς γαύρου με μούς ταραμά και κρέμα ούζου με μαραθόσπορο
€ 12.00
Tortilla with fresh sea bass fillet, avocado, green salad and wasabi mayonnaise
Τορτίγια με φρέσκο λαβράκι, αβοκάντο, πράσινη σαλάτα και μαγιονέζα wasabi
€ 14.00

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

Main Courses / Κυρίως Πιάτα
Dish of the day
Πιάτο ημέρας
€ 13.00
Greek spaghetti with olives, tomato, caper and Parian cream cheese
Ελληνική μακαρονάδα με ελιές, ντομάτα, κάπαρη και Παριανή ξινομυζήθρα
€ 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
Chicken Club Sandwich with fresh French fries, ham, cheese, tomato, lettuce, bacon and
mayonnaise
Club Sandwich με κοτόπουλο, φρέσκιες τηγανιτές πατάτες, ζαμπόν, τυρί, ντομάτα, μαρούλι,
μπέικον και μαγιονέζα
€ 13.00
Chicken fillet with wild rocket salad, Parian gruyere cheese and lime-mustard sauce
Φιλέτο κοτόπουλο με άγρια ρόκα, γραβιέρα Πάρου και σως λάιμ – μουστάρδας
€ 16.00
Chopped pork or chicken with pita bread, fresh fried fries, tzatziki sauce and green salad .
16,00€
Γύρος χοιρινός ή κοτόπουλο με πιτούλες, φρέσκιες τηγανιτές πατάτες, σως τζατζίκι και σαλάτα
εποχής
€ 16.00
Juicy Beef Burger with iceberg, pickles, Greek pepper, tomato, BBQ sauce with wedges potatoes
Μοσχαρίσιο Burger με iceberg, πίκλες, πιπεριά Φλωρίνης, ντομάτα και dressing BBQ sauce με
πατάτες wedges
€ 17.00

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

