GOLDEN SAND HOTEL

à la carte menu

Σαλάτες | Salads
Ελληνική σαλάτα µε ντοµάτα, αγγούρι, πράσινη πιπεριά,
κρεµµύδι, φέτα, ελιές, κάπαρη, κρίταµο, ελαιόλαδο, ρίγανη
Greek salad with tomato, cucumber, green pepper,
onion, feta cheese, olives, cappers, kritamo, olive oil, oregano
Vg
7.90€
Σαλάτα του Καίσαρα µε τραγανό µαρούλι, µπέικον, καλαµπόκι, παρµεζάνα,
ντοµατίνια,τηγανητό κοτόπουλο σε κρούστα καλαµπόκι, σάλτσα του Καίσαρα
Ceasar’s salad with crispy lettuce, bacon, corn, parmesan,
cherry tomatoes, fried chicken in corn crust, Ceasar’s sauce
7.90€
Σαλάτα Ρόκα µε παρµεζάνα, λιαστή ντοµάτα, ντοµατίνια,
βινεγκρέτ µπαλσάµικου Dodi
Rocket salad with parmesan, sundried tomato, cherry tomatoes
Dodi balsamic vinaigrette
7.50€
Σπανάκι µε µαστέλο, ντοµατίνια & dressing µαστίχας
Spinach with mastelo cheese, cherry tomatoes & mastic dressing
8.50€
Μοτσαρέλα Burata, µε ντοµατίνια και πέστο βασιλικού
Mozzarella Burata with cherry tomatoes and basil pesto
Vg
7.00€

Ορεκτικά | Appetizers
Μαστέλο µε τραγανή κρούστα και τσάτνεΐ Μάνγκο
Mastelo cheese in crispy crust and mango chutney
8.00€
Spring rolls µε γλυκόξινη κρούστα
Spring rolls with sweets and sour crust
6.50€
Γαρίδα κανταΐφι µε sweet chili
Kadaifi shrimp with sweet chili
11.00€
Κροκέτα πατάτας µε τρούφα
Potato croquette with truffle
Vg
7.00€
Πατάτες τηγανητές µε αυγά και τσένταρ
French fries with eggs and cheddar
Vg
6.00€
Μανιτάρια µαγειρεµένα µε σκόρδο
Mushrooms cooked with garlic
Vg V
8.00€

Ασιάτικο | Asian
Νούντλς αυγού µε κοτόπουλο και αυγό
Egg noodles with chicken and egg
7.00€
Νούντλς ρυζιού µε γαρίδα και red thai carry
Rice noodles with shrimp and red thai carry
7.50€
Κοτόπουλο γλυκόξινο µε αρωµατικό ρύζι µπασµάτι
Sweet and sour chicken with aromatic basmati rice
8.50€

Ζυµαρικά | Pasta
Ταλιατέλες µε πέστο βασιλικού
Tagliatelle with basil pesto
Vg
7.50€
Ταλιατέλες µε θαλασσινά
Tagliatelle with sea food
14.00€
Σπαγγέτι µε προσούτο & Philadelphia
Spaghetti with prosciutto & “Philadelphia” cream cheese
7.00€
Παπαρδέλες µε µανιτάρια
Pappardelle with mushrooms
9.00€

Vg

Παπαρδέλες µε µοσχαρίσιο κιµά
Pappardelle with ground beef
8.00€
Γκαργκανέλι µε κοτόπουλο και µπέικον
Garganelli with chicken and bacon
8.50€

Κριθαρότο | Risoni pasta
Κριθαρότο µε µανιτάρια
Risoni pasta with mushrooms
9.00€

Vg

Κριθαρότο µε γαρίδες και µανταρίνι
Risoni pasta with shrimps and mandarin
12.50€

Κυρίως Πιάτα | Main courses
Κοτόπουλο chorasco µε λαχανικά
Chorasco chicken with vegetables
8.50€
Κοτόπουλο πανέ µε πάνγκο και σάλτσα µοτσαρέλας
Breaded chicken with pango and mozzarella sauce
9.00€
Φιλετάκια χοιρινά µε Jack Daniels και νιόκι πατάτας
Pork fillets with Jack Daniels and potato gnocchi
8.50€
Φιλέτο χοιρινό σχάρας, µε λιωµένο µαστέλο
Grilled pork fillet, with melted mastelo cheese
8.00€
Μπριζόλα µοσχαρίσια, σχάρας
Beef steak, grilled
12.00€
Φιλέτο µοσχαρίσιο µε πράσινο πιπέρι
Beef fillet with green pepper
18.00€
Φιλέτο λαυράκι µε τσιγαριστά χόρτα
Seabass fillet with fried herbs
10.50€
Τσιπούρα γεµιστή µε λαχανικά.
Σερβίρετε µε σάλτσα οστρακοειδών και γαρίδες
Sea bream stuffed with vegetables.
Serve with shellfish sauce and shrimps
12.00€

Πίτσα | Pizza
Πίτσα µε λαχανικά και ανθότυρο
Pizza with vegetables and cream cheese
9.00€
Πίτσα µε µοτσαρέλα και αλλαντικά
Pizza with mozzarella and cold meat
9.50€

Επιδόρπιο | Dessert
Φρέσκα φρούτα
Fresh fruits
6.00€ Vg V
Γιαούρτι µε φρούτα
Yogurt with fruits
V
6.50€
Σοκολατόπιτα
Chocolate pie
5.50€
Τσίζκεϊκ
Cheesecake
6.00€
Βάφλα µε σοκολάτα
Waffle with chocolate
5.00€
Βάφλα µε σοκολάτα & παγωτό
Waffle with chocolate and ice-cream
6.50€

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
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