S N A C K

M E N U

Sandwiches
BEEF NUMBULO BAGEL
with lightly dressed coleslaw and mustard
Bagel με μοσχαρίσιο νούμπουλο, σαλάτα coleslaw και μουστάρδα
14.00€
TANDOORI CHICKEN CIAPPATA
with sriracha mayonaise and mesclun salad
Ciappata με κοτόπουλο tandoori, μαγιονέζα sriracha και σαλάτα ανάμεικτη
15.00€
SMOKED SALMON SANDWICH
with avocado and goat cheese cream
Sandwich καπνιστού σολομού με αβοκάντο και τυρί κατσικίσιο
16.00€
SUN DRIED TOMATO FOCACCIA
with feta cheese, cherry tomatoes and rocket salad pesto
Focaccia λιαστής τομάτας με φέτα, τοματίνια και σαλάτα ρόκας με πέστο
15.00€
VIP CHICKEN AND BACON CLUB SANDWICH
with fried potatoes
VIP Club sandwich κοτόπουλο με μπέικον και πατάτες τηγανητές
17.00€
All the above served with our homemade salad
Όλα τα παραπάνω συνοδεύονται από τη δική μας σαλάτα

Street food @ Miramare
BAO BUNS
with BBQ chicken, pickled ginger, coriander and Kimchi seeds (2pcs)
Bao Buns με κοτόπουλο BBQ, πίκλα τζίντζερ, κόλιανδρο και σπόρους Kimchi (2τεμ.)
15.00€
CHICKEN SKEWERS
with yoghurt (3pcs)
Σουβλάκια κοτόπουλο με γιάουρτι (3τεμ.)
15.00€
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TACOS CHILI CON CARNE
with yoghurt dressing
Tacos chili con carne με dressing γιαουρτιού
14.00€
ΑNGUS BEEF BURGER
with aged cheddar and gribiche sauce with fried potatoes
Βοδινό Angus burger με παλαιωμένο cheddar, σάλτσα gribiche με πατάτες τηγανητές
22.00€
VIETNAMESE ROLLS
with avocado, basil and cashew nuts
Βιετναμέζικα ρολάκια με αβόκαντο, βασιλικό και κάσιους
14.00€

To bite
AVOCADO SALSA
with crispy tortilla
Kρέμα αβοκάντο με τραγανή τορτίγια
10.00€
SMALL BITES
of tomato and basil
Μπουκίτσες με τομάτα και βασιλικό
10.00€
SUMMER SALAD
with carob bread croutons and cucumber
Καλοκαιρινή σαλάτα με χαρουπόψωμο, κρουτόν και αγγούρι
14.00€

Desserts
Seasonal summer fruits
Φρέσκα φρούτα εποχής
12.00€
Our premium homemade ice cream (per scoop)
Το χειροποίητο παγωτό μας (ανά μπάλα)
4.00€
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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
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