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ΑΛΑΣΕ ΚΑΙ ΟΡΕΚΣΙΚΑ 
SALADS AND STARTERS 
 
 
Ποικιλύα θαλαςςινών, 
Φταπόδι*ςχϊρασ, γεμιςτϊ μύδια με βούτυρο ςκόρδου, τηγανιτϊ καλαμαρϊκια*,  
“confit” τοματύνια και αλμύρα ςαλϊτα  € 15.5        
Medley of seafood,  
Grilled octopus, stuffed mussels with garlic butter, fried baby squid,  
confit cherry tomatoes and “almira” salad 
 
Ελαφρύ ραγού ςαλιγκαριών ςε ςφολιϊτα με ςϊλτςα τομϊτα και δεντρολύβανο € 15  
Light ragout of snails in filo pastry tartlet with tomato sauce and rosemary  

 
Σερύνα κοτόπουλου, πύκλα αγγουριού, ανϊμικτη ςαλϊτα με ςϊλτςα “bagnarotte” € 12  
Delicate terrine of chicken, pickled cucumber, mixed salad and sauce bagnarotte 
 
Υϋτα ςε φύλλο κρούςτασ, καρπούζι, ςϊλτςα από μϋλι με μαύρο ςουςϊμι  € 11   
Feta cheese wrapped in filo pastry fried in olive oil with grilled watermelon,  
honey and black sesame sauce 
 
Ελληνικό ςαλϊτα “La veranda”  € 12         
La Veranda " Hellenic salad" 
 
Λιγκουύνι με γαρύδεσ* ςοτϋ, ςϊλτςα τομϊτασ, τςύλι και λεμόνι 
Επιλογό ςαν ορεκτικό € 16 ό  κυρύωσ πιϊτο € 23 
Linguini with sauté prawns, hint of tomato, chili and lemon 
Choice as appetizer or main course  
 
Πρϊςινη ςαλϊτα με κρεμμύδι και vinaigrette από ελαιόλαδο € 10    
Green salad with onion rings, parsley and olive oil vinaigrette  
 
 
 
Σο μενού ςχεδιϊςτηκε από τον Michel Roux και τον Ηλύα Καριώτογλου 
Menu designed by Michel Roux and Ilias Kariotoglou 

 
Ο ΚΑΣΑΝΑΛΨΣΗ ΔΕΝ ΕΦΕΙ ΤΠΟΦΡΕΨΗ ΝΑ ΠΛΗΡΨΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΣΟ 
ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΙΦΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ-ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ) 
CONSUMER IS NOT OBLIGED TO PAY IF THE NOTICE OF PAYMENT  
HAS NOT BEEN RECEIVED (RECEIPT-INVOICE) 
 
Μϋρεσ και ώρεσ λειτουργύασ: Δευτϋρα- Παραςκευό, 19.30-24.00/ Days and hours of operation: Monday-Friday, 19.30-24.00  
Σο κατϊςτημα υποχρεούται να διαθϋτει ϋντυπα δελτύα, ςε ειδικό θόκη δύπλα ςτην ϋξοδο, για την διατύπωςη οποιαςδόποτε διαμαρτυρύασ 
Complaint forms are available at the entrance door 
L’établissement met { la disposition un formulaire de plainte près de la sortie. 
Das Geschäft hat Beschwerden Furmulars  in speziellen Gehäuse neben der Ausfahrt 
 

 

 



________________________________________________________________________________________________________________________ 

 La veranda restaurant by  

      

18/5/2017 

 
 
 
ΚΤΡΙΩ ΠΙΑΣΑ 
MAIN COURSES  
         
Λαβρϊκι φιλϋτο με φινόκιο “barigoule” και “fondue” τομϊτασ € 20 
Sea bass fillet with fennel barigoule and tomato fondue  

        
Σόνοσ ςτη ςχϊρα με γαρύδεσ*, πρϊςινη ςαλϊτα και ςιρόπι κόκκινου ξυδιού € 24   
Grilled tuna steak with prawns, green salad and red wine vinegar “gastric” 
 
κουμπρύ  ςχϊρασ πϊνω ςε κρούςτα ςφολιϊτασ  
με ταραμοςαλϊτα και πιπεριϋσ Υλωρύνησ  € 18 
Grilled fillets of Mackerel served on a pastry crust, tarama salad with 
preserved red peppers 
 
Χητϋσ μελιτζϊνεσ με ςϊλτςα ταχύνι, μυρωδικϊ και ανϊμικτη ςαλϊτα € 17 
Baked aubergines with “tahini” sauce, herbs, mixed salad  

 
“Duo” αρνιού*,  
Παώδϊκι ςχϊρασ και “confit” από ωμοπλϊτη, ολόκληρο κρεμμύδι γεμιςτό  
με ςταφύδα και κουκουνϊρια, κόκκινεσ πιπεριϋσ και πατϊτεσ “wedges” € 20.5  
Duo of lamb,  
Grilled cutlet and confit shoulder, salt baked onion stuffed 
with raisins and pine kernels, red pepper and fried potato wedges 

 
Kοτόπουλο φούρνου με τηγανιτϋσ πατϊτεσ, μεςογειακϊ λαχανικϊ 
και ςπιτικό ςϊλτςα “barbeque” € 17.5    
Roast chicken with fried potatoes, Mediterranean vegetables, homemade bbq sauce   

 
Μπριζόλα μοςχαρύςια με πατϊτεσ “wedges”, λαχανικϊ εποχόσ και ςϊλτςα “béarnaise” € 26 
Sirloin steak with potatoes wedges, summer vegetables and béarnaise sauce 
 
Φοιρινό μπριζόλα ςτην πλϊκα με πολϋντα , ψητϊ καρότα, ςϊλτςα κόκκινου κραςιού € 18.5 
Pork chop cooked a la plancha with creamy polenta, roasted carrots, red wine jus 
 
Μϊγουλα μοςχαρύςια ςτιφϊδο με πουρϋ πατϊτασ € 25 
Traditional braised beef cheeks, “stifado” with mashed potatoes 
 
 
 
Οι τιμϋσ εύναι ςε ευρώ και περιλαμβϊνουν όλουσ τουσ φόρουσ  / Prices are in euros and are  inclusive of all taxes 
Αγορανομικόσ υπεύθυνοσ: κ. Πϋννυ Ζαγλαρύδου / In charge of market régulations: Mrs Penny Zaglaridou  
Σο ξενοδοχεύο υποχρεούται ςε ϋκδοςη λιανικών αποδεύξεων / The hotel must issue receipts for all purchases 
Κατεψυγμϋνεσ πρώτεσ ύλεσ*/Frozen raw materials* 
ε περύπτωςη οποιςδόποτε αλλεργύασ ενημϋρωςτε τον ςερβιτόρο/In case of any allergy please inform your waiter 

 



________________________________________________________________________________________________________________________ 

 La veranda restaurant by  

      

18/5/2017 

 
 
 
 
ΓΛΤΚΑ 
DESSERTS 
 
 
Πανακότα με γιαούρτι και βατόμουρα € 8        
Yogurt pannacotta with summer berries 

 
“Crème brûlée” με φιςτύκι Αιγύνησ € 7       
Pistachio crème brûlée  

 
Μουσ ςοκολϊτασ “Valhrona” με καλοκαιρινϊ μούρα € 10       
Valrhona chocolate mousse with raspberry coulis and mixed summer berries 

  
Μπϊλα ςπιτικού παγωτού  € 3           
Homemade ice cream served per scoop 

 
Υρούτα κομμϋνα εποχόσ με ςορμπϋ € 11      `     
Cut seasonal fruits served with sorbet 

 
 
 
 
 
 
 
Σο μενού ςχεδιϊςτηκε από τον Michel Roux και τον Ηλύα Καριώτογλου 
Menu designed by Michel Roux and Ilias Kariotoglou 

 
Ο ΚΑΣΑΝΑΛΨΣΗ ΔΕΝ ΕΦΕΙ ΤΠΟΦΡΕΨΗ ΝΑ ΠΛΗΡΨΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΣΟ 
ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΙΦΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ-ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ) 
CONSUMER IS NOT OBLIGED TO PAY IF THE NOTICE OF PAYMENT  
HAS NOT BEEN RECEIVED (RECEIPT-INVOICE) 
 

Οι τιμϋσ εύναι ςε ευρώ και περιλαμβϊνουν όλουσ τουσ φόρουσ  / Prices are in euros and are  inclusive of all taxes 
Αγορανομικόσ υπεύθυνοσ: κ. Πϋννυ Ζαγλαρύδου / In charge of market régulations: Mrs Penny Zaglaridou  
Σο ξενοδοχεύο υποχρεούται ςε ϋκδοςη λιανικών αποδεύξεων / The hotel must issue receipts for all purchases 
 
Σο κατϊςτημα υποχρεούται να διαθϋτει ϋντυπα δελτύα, ςε ειδικό θόκη δύπλα ςτην ϋξοδο, για την διατύπωςη οποιαςδόποτε διαμαρτυρύα 
Complaint forms are available at the entrance door 
L’établissement met { la disposition un formulaire de plainte près de la sortie. 
Das Geschäft hat Beschwerden Furmulars  in speziellen Gehäuse neben der Ausfahrt 
 
ε περύπτωςη οποιαςδόποτε αλλεργύασ ενημϋρωςτε τον ςερβιτόρο/In case of any allergy please inform your waiter 
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