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Greek meze
PRAWNS
with Greek traditional tarama, rocket salad and chives oil
Γαρίδες με παραδοσιακό ταραμά, σαλάτα ρόκα και λάδι
αρωματισμένο με σχοινόπρασο
26.00€
SLOW COOKED OCTOPUS
with Hummus and salicorn, kritamo and caper
Σιγομαγειρεμένο χταπόδι με χούμους, αλμυρίκια, κρίταμο και κάπαρη
23.00€
GRILLED SQUID
with fava bean puree flavored with saffron and pickled onions
Καλαμάρι σχάρας με φάβα αρωματισμένη
με κρόκο Κοζάνης και κρεμμυδάκια τουρσί
19.00€
MEAT BALLS
with tomato and basil sauce
Παραδοσιακά κεφτεδάκια σε σάλτσα τόματας και βασιλικού
15.00€
FRIED ZUCCHINI BALLS
with parsley, oregano and wild fennel
Κολοκυθoκεφτέδες με μαϊντανό, ρίγανη και μάραθο
11.00€
ROASTED FETA CHEESE
with oregano and chilli pepper flavored olive oil
Φέτα ψητή με ρίγανη και αρωματίσμενο ελαιόλαδο
με καυτερή πιπεριά
13.00€
“MEZE” PLATTER
with our childhood tzatziki, tarama, fava,
and aubergine spread salads with pitta bread
Πλατώ ελληνικών κρύων μεζέδων, με τζατζίκι, ταραμοσαλάτα,
φάβα, μελιτζανοσαλάτα, και πίτες
20.00€
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Soups - Salads
OUR FISHERMAN’S SOUP
Η σούπα του ψαρά μας
20.00€
ROVITSA
with smoked eel and mustard leaves
Ροβίτσα με καπνιστό χέλι και φύλλα μουστάρδας
18.00€
MESCLUN SALAD
with tuna dressing and green olives
Σαλάτα ανάμεικτη με dressing τόνου και πράσινες ελιές
16.00€
HELLENIC SALAD
Χωριάτικη σαλάτα
23.00€
POTATO SALAD
with nubulo from Corfu, caper leaves and mustard seeds
Πατατοσαλάτα με νούμπουλο Κέρκυρας, καπαρόφυλλα
και σπόρους μουστάρδας
16.00€
FRESH BEANS SALAD
with mint, fresh cheese, and hazelnut and smoked pancetta
Σαλάτα με φρέσκα φασολάκια, μέντα,
και καπνιστή πανσέττα
20.00€
QUINOA SALAD
with cashew nuts and graviera
σαλάτα κινόα με κάσιους και γραβιέρα
15.00€
NICOISE
with cured salmon, roasted potatoes and chili dressing
Σαλάτα nicoise με μαριναρισμένο σολομό,
πατάτες και dressing καυτερής πιπεριάς
21.00€
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Entrées
LOBSTER PASTA
with cherry tomatoes olive oil,
garlic and basil (for 2 people)
Αστακομακαρονάδα με τοματίνια, ελαιόλαδο,
βασιλικό και σκόρδο (για 2 ατομα)
140.00€
SAUTEED VEGETABLES SPAGHETTI (VEGAN)
Μακαρονάδα λαχανικών
18.00€
ORZO PASTA
with shrimps and wild fennel sauce
Κριθαράκι με γαρίδες και σάλτσα μάραθου
24.00€
RISOTTO
with crab and crayfish
Ριζότο με καβούρι και καραβίδα
40.00€

Main
LAMB
with pickled vine leaves and aivar
Αρνάκι με αμπελόφυλλα και άιβαρ
28,00€
LOBSTER PER KG
with herbs & lobster butter
Αστακός με βούτυρο αστακού και μυρωδικών
140.00€/kg
SEA BREAM BOURDETO
Κερκυραϊκό μπουρδέτο με φαγκρί
32.00€
CATCH OF THE DAY
Η ψαριά της ημέρας
90.00€/kg
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SEA BASS FRICASSEE
with celeriac root
Λαυράκι φρικασέ με σελινόριζα
34.00€
PREMIUM BEEF RIB EYE
with triple cooked potatoes
Premium βοδινό Rib Eye με πατάτες τηγανητές
38.00€
ROOSTER
with zucchini flowers stuffed with goat cheese
Πετεινός με ανθούς κολοκυθιών γεμιστούς με κατσικίσιο τυρί
32.00€

Desserts
ICE CREAM PER SCOOP
Παγωτό (η μπάλα)
4.00€
RICE PUDDING
with orange zest, masticha,
and vanilla ice cream
Ρυζόγαλο με πορτοκάλι,
μαστίχα και παγωτό βανίλια
10.00€
FRESH SEASONAL FRUIT PLATTER
Φρέσκα φρούτα εποχής
12.00€
CHOCOLATE PARFAIT
with praline mousse and hazelnut crumble
Παρφέ σοκολάτας, με πραλίνα και μπισκότο φουντουκιού
10.00€
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All foods are prepared with extra virgin olive oil and finest
quality sun flower oil for any fried meals.
Service and taxes are included.
The hotel reserves the right to alter prices, operating
hours & days of the restaurant without prior notice.
The establishment is obliged to have a printed form
available.
Market inspector officer: Kostas Biblis
CONSUMER IS ΝΟΤ OBLIGED TO PAY
IF THE NOTICE OF PAYMENT HAS ΝΟΤ BEEN
RECEIVED (RECEIPT-INVOICE)

Σε όλες τις παρασκευές μας χρησιμοποιείται έξτρα
παρθένο ελαιόλαδο και αρίστης ποιότητας ηλιέλαιο
για τηγανιτά εδέσματα.
Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν όλες τις νόμιμες
επιβαρύνσεις.
Το ξενοδοχείο διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τιμών,
του ωραρίου & των ημερών λειτουργίας του εστιατορίου
χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
Η επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να διαθέτει έντυπα
δελτία σε ένα ειδικό χώρο κοντά στην έξοδο για την
καταγραφή τυχόν παραπόνων.
Aγορανομικός υπεύθυνος: Kώστας Μπίμπλης
Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ−ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ)

Moraitika | Corfu | 49084 | Greece
Τ +30 2661 4 40500
F +30 2661 4 40539
E info@domesmiramare.com

→ www.domesmiramare.com

L U N C H

H O U R S :

1 3 : 0 0 - 1 6 : 3 0
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H O U R S :

1 8 : 3 0 - 2 3 : 3 0

