ENTRÉES | VORSPEISEN
Σούπα ημέρας με συνοδεία σκορδόψωμο
Soupe du jour accompagnée de pain à l’ail
Tagessuppe serivert mit Knoblauchbrot
7,00 €

Τζατζίκι
Sauce de yaourt au concombre et à l’ail
Joghurtdip mit Gurke und Knoblaucharoma
5,50 €

Φάβα Σαντορίνης με φρέσκο κρεμμυδάκι, κάπαρη και ελαιόλαδο
Plant de gesse de Santorin| Kichererbsenmus nach Santorini-Art
avec des oignons de printemps, de la câpre et de l’huile d’olive
mit Frühlingszwiebeln, Kapern und Olivenöl
5,50 €

Τυροκαυτερή με λευκό τυρί ,σκόρδο , καυτερή πάπρικα και ελαιόλαδο
Sauce piquante au fromage blanc, ail, paprika piquante et huile d’olive
Tyrokafteri (Scharfe Käsepaste) mit Weißkäse aus Kuhmilch, Knoblauch,
scharfer Paprika und Olivenöl
5,50 €

Πατάτες τηγανιτές
Frites
Pommes Frites
6,00 €

Ελληνική σαλάτα με τομάτα, αγγούρι , κρεμμύδι, τυρί φέτα,
ελιές καλαμών, ελαιόλαδο
Salade grecque avec tomate, concombre, oignon, fromage grec (feta),
olives, huile d’olive
Griechischer Bauernsalat mit Tomaten, Gurken, Zwiebeln, Feta-Käse, Oliven der
Sorte Kalamon und Olivenöl

7,50 €

Σαλάτα πολίτικη με λάχανο, καρότο, ξύδι και πιπεριά Φλώρινας
Salade de Constantinople au chou, à la carotte, au vinaigre et aux poivrons de Florina
Politiki Salat mit Kraut, Karotte, Essig und Florina Paprika (rote)

7,50 €

Σαλάτα πράσινη ανάμεικτη με σταφίδες, φλοίδες
γραβιέρας και σάλτσα μελιού
Salade verte mixte avec sauce aux raisins secs aux flocons de
gruyère et à la sauce au miel
Grüner Salat gemischt mit Rosinen, Gravierakäseflocken und Honigsauce

7,50 €

Ψητά λαχανικά σχάρας με φύλλα παρμεζάνας και ξύδι βαλσάμικου
Légumes cuits accompagnés des feuilles de parmesan et du basilic
Grillgemüse mit Parmesanblätter und Balsamico

7,50 €
Ψητή φέτα με πιπεριές ,τομάτα ,ελαιόλαδο και ρίγανη
Feta cuit avec poivrons, tomate, huile d’olive et origan
Gebackener Feta-Käse mit Paprikaschote, Tomate, Olivenöl und Oregano

8,00 €

BURGERS

’’CHEESE-BURGER’’
με μοσχαρίσιο μπιφτέκι, τομάτα, μαρούλι, αγγουράκι
τουρσί, μαγιονέζα
Cheeseburger au burger de veau, au fromage Emmental, à la tomate, à la laitue, au
concombre aux cornichons et à la mayonnaise
Burger mit Rindfleischfrikadelle, Edamer Käse, Tomate, Kopfsalat, Essiggurke und
Mayonnaise
14,00 €

’’CHICKEN-BURGER’’
με φιλέτο κοτόπουλο, λάχανο, καρότο, τομάτα, σάλτσα μουστάρδας
Poulet-burger au filet de poulet, au chou, à la carotte, à la tomate
et à la sauce moutarde
Hühnchen-burger mit Hähnchenfilet, Kraut, Karotte, Tomate und Senfsauce
14,00 €

’’HALLUMI-BURGER’’
με τυρί χαλούμι, ψητά λαχανικά, πέστο βασιλικού
Haloumi burger au fromage de Chypre haloumi, aux légumes rôtis,
au pesto de basilic
Haloumi burger mit Hallumikäse, gebratenes Gemüse, Basilikumpesto

13,00 €

PÂTES | PASTA
Λιγκουίνι με τομάτα, σκόρδο, βασιλικό
Linguines à la tomate, à l’ail et au basilic
Linguini mit Tomate, Knoblauch und Basilikum

9,00 €

Λιγκουίνι καρμπονάρα με μπέικον, κρέμα γάλακτος, φρέσκο τριμμένο πιπέρι
Linguines à la Carbonara au bacon, à la crème de lait et au
poivre fraîchement moulu
Carbonara mit Bacon, Sahne und frisch gemahlenem Pfeffer
9,50 €

Λιγκουίνι μπολονέζ με κιμά μοσχαρίσιο & χοιρινό, τομάτα
Linguines à la Bolognaise à la viande de bœuf et de porc
hachée et à la sauce tomate
Bolognese mit Kalbs-und Schweinehackfleisch und Tomatensauce
9,00 €

Πέννες λαχανικών με σάλτσα μελιτζάνας ,κολοκύθι και ξινομυζήθρα
Penne aux légumes avec sauce d’aubergine, courgette et fromage xinomyzithra
Gemüse-Penne mit Auberginensauce, Zucchini und Xynomizithra-Käse

8,50 €

PIZZA

Πίτσα Μαργαρίτα με σάλτσα τομάτα, μοτσαρέλα, βασιλικό
Pizza Margarita à la tomate sauce, mozzarella, basilic
Pizza Margarita mit Tomatensauce, Mozzarella und Basilikum

11,00 €

Πίτσα αλλαντικών με σάλτσα τομάτα, ζαμπόν, μπέικον, τυρί
Pizza de saucisses à la sauce tomate, au jambon, au bacon et au fromage
Aufschnitt-Pizza mit Tomatensauce, Schinken, Bacon und Käse
12,50 €

PLATS PRINCIPAUX | HAUPTGERICHTE
Κοτόπουλο σουβλάκι σχάρας με πατάτες τηγανιτές, ζυμάρι πίτας ,σαλάτα πολίτικη
Brochette de poulet grillé aux frites, à la pâte de pita
et à la salade de Constantinople
Gegrilltes Hähnchen-Souvlaki mit Pommes, Pita und Politiki-Salat
13,50 €

Ψητά χοιρινά μπριζολάκια με πατάτες τηγανιτές, ζυμάρι πίτας ,σαλάτα πράσινη
Côtelettes de porc grillées aux frites et à la salade mixte
Gegrillte Schweinekoteletts mit Pommes und gemischtem Salat

12,50 €

Κεμπάπ Γιαουρτλού με μοσχαρίσιο & χοιρινό κιμά , πατάτες ψητές , ψητά
λαχανικά,ζυμάρι πίτας , πάστα πιπεριάς και δροσερή σάλτσα γιαούρτι
Kebab Yaourtlou avec viande hachée de bœuf et de porc, patates cuites, légumes
cuites, pâte de pita, pâte de poivron et sauce de yaourt rafraichissante
Kebab “Yiaourtlou” mit Kalbs- & Schweinehackfleisch, gebratenen Kartoffeln,
gebratenem Gemüse, Pita-Brot, Paprikapaste und Joghurtsauce
13,00 €

Κοτόπουλο μπουτάκια στην λαδόκολλα με σκορδάτες πατάτες και πιπεριές
Cuisses de poulet au papier paraffiné avec patates ailées et poivrons
Hühnerkeulen im Backpapier mit Knoblauch-Kartoffeln und Paprikaschoten
12,50 €

Γύρος χοιρινός με πατάτες τηγανιτές, ζυμάρι πίτας ,
σαλάτα πράσινη , τζατζίκι
Dôner de porc grec aux frites, aux pâtes de pita, aux tranches
d’oignon et à la sauce tzatziki
Schweinefleisch-Gyros mit Pommes, Pitabrot, Zwiebelscheiben und Tzatziki
13,00 €

Μελιτζάνες ιμάμ μπαϊλντί με κρεμμύδι ,σκόρδο ,τομάτα και λευκό τυρί
Aubergines imam bayildi avec oignon, ail, tomate et fromage blanc
Aubergine “imam bayildi” mit Zwiebelln, Knoblauch, Tomaten und Weißkäse

10,50 €

Βακαλάος τηγανιτός σε κουρκούτι με πατάτες τηγανιτές, πουρέ αρακά ,
σάλτσα ταρτάρ
Morue frite enveloppée d’une pâte aux frites, au purée de poires
et à la sauce tartare
Gebratener Stockfisch im Teigmantel mit Pommes,
Erbsen -Püree und Tartar- Sauce
13,50 €

DESSERTS

Μηλόπιτα με παγωτό και σάλτσα καραμέλας
Tarte aux pommes à la crème glacée et à la sauce au caramel
Apfelkuchen mit Eiscreme und Karamellsauce
7,00 €

BROWNIES με παγωτό και σάλτσα σοκολάτας
BROWNIES à la crème glacée et à la sauce au chocolat
BROWNIES mit Eiscreme und Schokoladensauce
7,50 €

Χαλβάς σιμιγδαλένιος με αποξηραμένα φρούτα, παγωτό, σάλτσα καραμέλας Halva
de semoule aux fruits secs, à la crème glacée et à la sauce caramel
Feingriess Halvas mit getrockneten Früchten, Eiscreme und Karamellsauce
6,50 €

Γιαούρτι με μέλι, καρύδια
Yaourt avec du miel et des noix
Joghurt mit Honig und Walnüssen
5,50 €

Φρέσκα φρούτα εποχής
Fruits frais de saison
Frische Saisonfrüchte
5,00 €

VEGETARIΑN |

VEGETARIΕN |

VEGETARISCH |

ВЕГЕТАРИАНСКОЕ

*We kindly ask the guests with allergies to certain food or ingredients, to contact the staff
before the consumption any food provided
*All prices include services, all taxes & VAT
*Consumer is not obliged to pay if the notice of payment has not been received (receipt - invoice)
*Person in charge in case of market inspection: Papayannis Yannis

Mayor La Grotta Verde
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www.mayorhotels.com

