BAR MENU.

ΚΑΦΕ∆ΕΣ

ΡΟΦΗΜΑΤΑ

Ελληνικός παραδοσιακός καφές µονός
Ελληνικός παραδοσιακός καφές διπλός
Ελληνικός καφές µονός µε µαστίχα
Ελληνικός καφές διπλός µε µαστίχα
Νεσκαφέ
Φραπέ
Νεσκαφέ φραπέ µε παγωτό
Καφές φίλτρου
Καφές φίλτρου µε µαστίχα
Καφές φίλτρου µε γεύσεις

2,60 €
3,00 €
3,50 €
4,00 €
3,00 €
3,50 €
5,00 €
3,00 €
5,00 €
3,50 €

Greek traditional coffee, single
Greek traditional coffee, double
Greek coffee single with mastic
Greek coffee double with mastic
Nescafe
Frappe
Nescafe frappe with ice-cream
Filter coffee
Filter coffee with mastic
Filter coffee with flavors

Καφές φίλτρου ντιάµπλο, µπράντι γκραντ µαρνιέ
Ιρλανδέζικος καφές
Εσπρέσσο µονός
Εσπρέσσο διπλός
Εσπρέσσο µε γεύσεις

7,00 €
7,00 €
2,50 €
3,50 €
3,50 €

Filter coffee diablo, brandy grand marnier
Irish coffee
Espresso single
Espresso double
Espresso with flavors

αµαρέτο, φουντούκι, καραµέλα

φουντούκι, καραµέλα

Εσπρέσσο µακιάτο
Εσπρέσσο καφές

ρούµι σκούρο, τια µαρία & σαντιγί

Καπουτσίνο
Καπουτσίνο διπλός
Καπουτσίνο µε σαντιγί
Φρέντο εσπρέσσο
Φρέντο εσπρέσσο µε γεύσεις
Φρέντο εσπρέσσο µε παγωτό
Φρέντο καπουτσίνο
Φρέντο καπουτσίνο µε γεύσεις
Φρεντοτσίνο (διάφορες γεύσεις)
Σοκολάτα κλασσική ή λευκή (ζεστή ή κρύα)
Σοκολάτα λευκή µε λικέρ µαστίχα Χίου
Σοκολάτα βιενουά
Σοκολάτα βιενουά µε µπισκότο
Τσάι µε διάφορες γεύσεις
Τσάι µε κονιάκ

ameretto, hazel, caramel

hazel, caramel

4,00 € Espresso macchiato
7,50 € Espresso

dark rum, tia maria & whipped cream

3,50 €
4,00 €
4,00 €
3,50 €
4,00 €
5,50 €
4,00 €
4,00 €
4,00 €
4,00 €
6,00 €
4,50 €
4,50 €
3,00 €
5,00 €

Cappuccino
Cappuccino double
Cappuccino with whipped cream
Freddo espresso
Freddo espresso with flavors
Freddo espresso with ice-cream
Freddo cappuccino
Freddo cappuccino with flavors
Freddoccino (several flavors)
Classic or white chocolate (hot or cold)
White chocolate with mastic liqueur
Vienoua chocolate
Vienoua chocolate with biscuit
Tea with several flavors
Tea with cognac

Xυµοί

Φυσικός χυµός πορτοκάλι
Φυσικός χυµός ανάµεικτος
Χυµός Amita (διάφορες γεύσεις)
Μπάπο (φυσικός χυµός πορτοκάλι, µπανάνα)
Σµάιλ (µπανάνα, χυµός ανανά, γάλα)
Φρέσκα αναψυκτικά (διάφορες γεύσεις)
Smoothies (διάφορες γεύσεις)

Aναψυκτικά
Coca cola
Sprite
Σόδα
Tonic

Τσάι Fuse 500ml (διάφορες γεύσεις)
Perrier 330ml
Ανθρακούχο νερό
MastiH2O (διάφορες γεύσεις) Χιώτικο προϊόν
Mastiqua (διάφορες γεύσεις) Χιώτικο προϊόν
Νερό 0,5lt
Νερό 1,5lt
Αναψυκτικό “Κάµπος” 500ml Χιώτικο προϊόν
Αναψυκτικό Χίου 250ml Χιώτικο προϊόν
Three cents 200ml

5,00 €
5,50 €
3,50 €
5,00 €
4,00 €
4,00 €
5,00 €

2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
3,50 €
4,00 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
0,70 €
2,00 €
3,50 €
2,50 €
4,00 €

Juices

Fresh orange juice
Fresh mix juice
Amita juice (several flavors)
Babo (fresh orange juice, banana)
Smile(banana, pineapple juice, milk)
Fresh refreshments (several flavors)
Smoothies (several flavors)

Refreshments

Coca cola
Sprite
Soda
Tonic
Fuse Tea 500ml (several flavors)
Perrier 330ml
Sparkling water
MastiH2O (several flavors) local product
Mastiqua (several flavors) local product
Water 0,5lt
Water 1,5lt
“Kampos” Refreshment 500ml local product
Chian refreshment 250ml local product
Three cents 200ml

ΜΠΥΡΕΣ

BEERS

Draft small
Draft large
Heineken 500 ml
Amstel 500 ml
Amstel 500ml (free alcohol)
Amstel Radler 500ml (2% alcohol)
Mythos 500 ml
Corona 330ml
Fix 500 ml
“Chios Beer” 330ml local product
Ginger Beer

Βαρελίσια µικρή
Βαρελίσια µεγάλη
Heineken 500 ml
Amstel 500 ml
Amstel 500ml (χωρίς αλκοόλ)
Amstel Radler 500ml (2% αλκοόλ)
Mythos 500ml
Corona 330ml
Fix 500ml
Μπύρα Χίου 330ml Χιώτικο προϊόν
Ginger Beer 375ml

3,50 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
6,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €

Ποτό απλό
Ποτό σπέσιαλ
Malt whiskey
Απεριτίφ - Λικέρ Χίου

7,00 €
8,00 €
9,00 €
7,00 €

Straight drink
Straight drink special
Malt whiskey
Aperitif liquear-digestif local

Metaxas brandy 5*
Metaxas brandy 7*
Metaxas reserved 12*
Τσίπουρο Χίου χιώτικο προϊόν
Ούζο Χίου καραφάκι χιώτικο προϊόν
Ούζο ποτήρι χιώτικο προϊόν
Σφηνάκι

7,00 €
8,00 €
9,00 €
8,50 €
8,50 €
4,00 €
3,00 €

Metaxas brandy 5*
Metaxas brandy 7*
Metaxas reserved 12*
Chian Tsipouro local product
Οuzo bottle 250 ml local product
Glass of ouzo local product
Shot

(µαστίχα, τριαντάφυλλο, µανταρίνι)

ΚΡΑΣΙ / ΣΑΜΠΑΝΙΑ

(mastic, rose, madarin)

WINE / CHAMPANE

Ποτήρι κρασί (λευκό, ερυθρό, ροζέ) 5,00 € Glass of wine (white, red, roze)
Cair Brut (αφρώδης οίνος) 25,00 € Cair Brut (sparkling wine)

* Επίσης διαθέτουµε καταλόγους κοκτέιλ και κρασιών
* We also have cocktail and wine menus

OMELETTE

ΟΜΕΛΕΤΑ

Οµελέτα µε λαχανικά

6.50€ Omelette with vegetables

Οµελέτα αυγοκαλάµαρο

6.80€ Omelette “Augocalamaro”

pepper, onion, mushrooms & cherry tomatoes

πιπεριά, κρεµµύδι, µανιτάρια & ντοµατίνια

traditional local omelette with ground beef

παραδοσιακή οµελέτα Χίου µε κιµά

6.00€ Strapatsada

Στραπατσάδα

scrambled eggs with
local cherry tomatoes without water, oregano

ντοµατίνια άνυδρα Χίου, ρίγανη, αυγά

Οµελέτα

7.00€ Omelette

µε µπέικον, πατάτες & φέτα

with bacon, potatoes & feta cheese

APPETIZERS

ΟΡΕΚΤΙΚΑ
Καλοκύθια τηγανητά

Vg V

6.50€ Meat balls

Κεφτέδες

6.50€ Cheese croquetes

Τυροκροκέτες

6.00€ Zucchini balls

Κολοκυθοκεφτέδες
Μελιτζάνα µε ντοµάτα & φέτα

Vg

Καλαµάρι τηγανητό
Τζατζίκι
Χταπόδι ατµού τσιγαριστό
Φλογέρες µε αλλαντικά & κασέρι
Γαρίδα σαγανάκι

ΖΥΜΑΡΙΚΑ

Σπαγγέτι µε ντοµάτα και βασιλικό
Σπαγγέτι µε µπέικον και κρέµα τυριού
Σπαγγέτι µε µοσχαρίσιο κιµά
Σπαγγέτι µε κοτόπουλο, ντοµατίνια, φέτα
Πένες µε γαρίδες και ούζο
Πένες µε ποικιλία µανιταριών

6.50€ Eggplant with tomato & feta cheese
7.00€ Mastelo cheese, grilled

Μαστέλο Χίου, σχάρας
Πατάτες τηγανητές

6.50€ Fried Zucchini

Vg V

5.00€ French fries
9.00€ Fried squid
5.50€ Tzatziki
9.00€ Fried octopus steamed
6.50€ Rolls with ham and kaseri cheese
11.00€ Shrimp saganaki

PASTA

6.90€ Spaghetti with tomato and basil
6.50€ Spaghetti with bacon and cream cheese
7.50€ Spaghetti with ground beef
8.00€ Spaghetti with chicken, cherry tomatoes
and feta cheese

10.00€ Penne with shrimps and ouzo
8.50€ Penne with variety of mushrooms

ΣΑΛΑΤΕΣ

Ελληνική σαλάτα

Ντοµάτα, αγγούρι, πράσινη πιπεριά, κρεµµύδι,
φέτα, ελιές, κάπαρη, κρίταµο, ελαιόλαδο,

Ντάκος

7.90€
Vg

7.50€

Τριµµένη ντοµάτα, φέτα, ανθότυρο, ελιές Καλαµών,
φρέσκια ρίγανη, ελαιόλαδο

Vg

SALADS
Greek salad

Tomato, cucumber, green pepper, onion,
feta cheese, olives, capers, kritamo, olive oil

Rusk

Grated tomato, feta cheede, cream cheese,
olives Kalamatas, fresh oregani, olive oil

Βλήτα

6.00€

“Vlita” fresh herbs

Σαλάτα του Καίσαρα

7.90€

Ceasar’s salad

Σαλάτα Ρόκα

7.50€

Rocket salad

βραστά µε λεµόνι και ελαιόλαδο
Τραγανό µαρούλι, µπέικον, καλαµπόκι,
παρµεζάνα, ντοµατίνια, τηγανητό κοτόπουλο
σε κρούστα καλαµπόκι, σάλτσα του Καίσαρα
Παρµεζάνα, λιαστή ντοµάτα, ντοµατίνια,
βινεγκρέτ µπαλσάµικου Dodi

V

ΣΝΑΚ

Κλάµπ σάντουιτς 7.90€

boiled herbs with lemon and olive oil
Crispy lettuce, bacon, corn, parmesan,
cherry tomatoes, fried chicken in corn crust,
Ceasar’s sauce
Parmesan, sundried tomato, cherry tomatoes,
balsamic Dodi vinaigrette

SNACK

Club sandwich

Μπέργκερ µε µοσχαρίσιο κιµά 8.00€

Burger with ground beef

Κοτοµπουκιές µε ψίχα ψωµιού

7.00€

Chicken nuggets with bread crumbs

Τορτίγια µε κοτόπουλο

6.90€

Tortilla with chicken

Πίτσα µαργαρίτα 9.00€

µε σάλτσα από φρέσκια ντοµάτα,
µοτσαρέλα και φρέσκο βασιλικό

Πίτσα σπέσιαλ

µε πιπεριά, σαλάµι µπύρας, µπέικον και µοτσαρέλα

Vg

9.50€

Μπαγκέτα γαλοπούλας 6.50€

γαλοπούλα, τυρί, ντοµάτα, µαγιονέζα

Μπαγκέτα τόνου 7.90€

Pizza Margarita

with fresh tomato sauce, mozzarella
and fresh basil

Pizza special

with peppers, beer salami, bacon and mozzarella

Baguette with turkey

turkey, cheese, tomato, mayonnaise

Baguette with tuna

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

GREEK KITCHEN

Μουσακάς παραδοσιακός

6.00€

Moussaka traditional

Παστίτσιο

6.50€

Pastitsio

Γεµιστά

6.90€

Stuffed tomato

V Vg

Φασολάκια γιαχνί

6.50€ Yachni green beas

Παπουτσάκια

6.50€ Stuffed eggplantes

Μοσχάρι µε µελιτζάνες

V Vg

7.50€ Beef with eggplants

ΣΤΗ ΣΧΑΡΑ
Μπριζόλα χοιρινή
Μπιφτέκι µοσχαρίσιο
Σουβλάκι κοτόπουλο
Σουβλάκι χοιρινό
Φιλέτο κοτόπουλο
Χοιρινό κοντοσούβλι
Μπριζολάκια χοιρινά λαιµού
Παϊδάκια αρνίσια
Λαυράκι φιλέτο, µε τσιγαριστά βλήτα

GRILLED
8.50€
7.90€
8.00€
8.00€
7.80€
8.50€
8.50€
11.00€
10.50€

Pork chop
Burger veal
Chicken souvlaki
Pork souvlaki
Chicken fillet
Pork patties
Pork steaks
Lamp chops
Seabass fillet, with fried “vlita” fresh herbs

ΕΠΙ∆ΟΡΠΙΑ
Φρέσκα φρούτα
Γιαούρτι µε φρούτα
Σοκολατόπιτα
Τσίζκέϊκ
Βάφλα µε σοκολάτα
Βάφλα µε σοκολάτα & παγωτό

DESSERTS
6.00€
V Vg
6.50€
V
5.50€
6.00€
5.00€
6.50€

Fresh fruits
Yogurt with fruits
Chocolate pie
Cheesecake
Waffle with chocolate
Waffle with chocolate & ice-cream

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ
- ελαιόλαδο για σαλάτες και dressing
- στα τηγανιτά χρησιµοποιούµε ηλιέλαιο
- «Προϊόντα ΠΟΠ»: dodi, παρµεζάνα, φέτα, κατίκι ∆οµοκού
- µε αστερίσκο (*) επισηµαίνονται τα προϊόν που είναι κατεψυγµένα
WE USE
- Olive oil for salads and dressing
- we use sunflower oil in the frying pan
- 'PDO products': dodi, parmesan, feta cheese, Katiki Domokou cheese
- an asterisk (*) indicates the products that are frozen

Λίστα Αλλεργιογόνων
· Σιτηρά που περιέχουν γλουτένη (δηλαδή σιτάρι, κριθάρι, βρώµη, σίκαλη κλπ) και προϊόντα έχουν
ως βάση τα σιτηρά αυτά
· Οστρακοειδή και προϊόντα µε βάση τα οστρακοειδή
· Αυγά και προϊόντα µε βάση τα αυγά
· Ψάρια και προϊόντα µε βάση τα ψάρια
· Αραχίδες (αράπικα φιστίκια) και προϊόντα µε βάση τις αραχίδες
· Σόγια και προϊόντα µε βάση τη σόγια
· Γάλα και προϊόντα µε βάση το γάλα (συµπεριλαµβανοµένης της λακτόζης)
· Καρποί µε κέλυφος (αµύγδαλα, καρύδια, πεκάν, φιστίκια, µακαντέµια κλπ) και προϊόντα µε βάση
τα ανωτέρω
· Σέλινο και προϊόντα µε βάση το σέλινο
· Μουστάρδα και προϊόντα µε βάση τη µουστάρδα
· Σπόροι σησαµιού και προϊόντα µε βάση τους σπόρους αυτούς
· ∆ιοξείδιο του θείου και θειώδεις ενώσεις σε συγκεντρώσεις άνω των 10 mg/kg ή 10 mg/liter
εκπεφρασµένο ως SO2
· Λούπινο και προϊόντα µε βάση το λούπινο
· Μαλάκια και προϊόντα µε βάση τα µαλάκια

Priority Allergens
· Cereals containing gluten: namely wheat (including specific varieties like spelt and Khorasan),
rye, barley, oats and their hybridized strains) and products thereof
· Crustaceans and products thereof (for example prawns, lobster, crabs and crayfish)
· Egg and products thereof
· Fish and products thereof
· Peanut and products thereof
· Soybeans and products thereof
· Milk and products thereof (including lactose)
· Nuts: namely almond, hazelnut, walnut, cashew, pecan nut, Brazil nut, pistachio nut and
Macadamia nut (Queensland nut) and products thereof
· Celery and products thereof
· Mustard and products thereof
· Sesame seeds and products thereof
· Sulphur dioxide and sulphites (at concentrations of more than 10mg/kg or 10mg/L in terms of
the total SO2 which are to be calculated for products as proposed ready for consumption or as
reconstituted according to the instructions of the manufacturers)
· Lupin and products thereof
· Mollusks and products thereof (for example clams, oysters, scallops, snails and squid)

Σύµβολα Συστατικών Φαγητού
Food Ingredients Symbols
Φιστίκια/Peanuts
Ξηροί καρποί/Nuts
Kαρκινοειδή (οστρακοειδή)/Crustaceans (shellfish)
Mαλάκια (οστρακοειδή)/Molluscs (shellfish)
Ψάρι/Fish
Αυγά/Eggs
Γάλα/Milk
∆ηµητριακά περ. Γλουτένη/Cereals containing Gluten
Σόγια/Soya
Σπόροι σουσαµιού/Sesame seeds
Σέλινο/Celery
Μουστάρδα/Mustard
Λούπινο/Lupin
∆ιοξείδιο του θείου/Sulphur Dioxide

Vg: Vegetarians
Οι χορτοφάγοι δεν τρώνε κρέας ή ψάρι. Ορισµένοι καταναλώνουν γαλακτοκοµικά
προϊόντα και κάποιοι καταναλώνουν αυγά.
Vegetarians do not eat meat or fish. Some do consume dairy and some consume eggs.

V: Vegans
Οι Vegans προσπαθούν να µην χρησιµοποιούν ή να καταναλώνουν ζωικά προϊόντα
οποιουδήποτε είδους. ∆εν καταναλώνουν κρέας, αυγά, γάλα, µέλι ή οποιοδήποτε
τρόφιµο που προέρχεται από ζώα
Vegans endeavor not to use or consume animal products of any kind.They do not
consume meat, eggs, milk, honey or any food that insderived from animals
Σε περίπτωση που έχετε κάποια αλλεργία, παρακαλώ ενηµερώστε τον σερβιτόρο σας. Στις τιµές συµπεριλαµβάνεται ο νόµιµος ΦΠΑ.
If you have an allergy, please inform your waiter. Prices include legal VAT.

ΣΤΙΣ ΣΑΛΑΤΕΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΚΡΕΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΦΡΕΣΚΑ
ΓΙΑ ΤΟ ΤΗΓΑΝΙΣΜΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
WE USE EXTRA VIRGIN OLIVE OIL FOR SALADS
VEGETABLES, MEAT AND FRUITS ARE FRESH
WE USE OLIVE OIL IN THE FRYING PAN
Golden Sand Bar
www.goldensand.gr
T. 2271032080 | email: info@goldensand.gr | Karfas, Chios

