ΚΑΦΈΔΕΣ & ΠΟΤΆ / COFFEES & DRINKS
COLD COFFEES
Φραπέ / Frappe												€3.50
Φραπέ ντεκαφεϊνέ / Frappe decaf										€3.50
Φραπέ με λικέρ / Frappe with liqueur									€5.50
Φραπέ με παγωτό / Frappe with ice cream									€5.00
Εσπρέσσο Παγωμένο / Espresso Freddo									€3.70
Καπουτσίνο Παγωμένο / Cappuccino Freddo								€3.90
Καπουτσίνο Παγωμένο με λικέρ / Cappuccino Freddo with liqueur						

€5.50

HOT COFFEES
Νεσκαφέ / Nescafe											€3.50
Νεσκαφέ ντεκαφεϊνέ / Nescafe decaf									€3.50
Καφές Φίλτρου / Filter coffee										€3.70
Εσπρέσσο / Espresso											€1.90
Διπλό Εσπρέσσο / Espresso Double									€2.80
Καπουτσίνο / Cappuccino											€3.80
Καπουτσίνο ντεκαφεϊνέ / Cappuccino decaf									€3.80
TEA
Τσάι (ποικιλία γεύσεων) / Tea (flavors)									€3.00
Παγωμένο Τσάι Λεμόνι – Ροδάκινο / Ice Tea Lemon - Peach							

€3.50

FROZEN COFFEES 40cl
Toasted Coconut											€5.00
Espressimo												€5.00
Coffee Toffee												€5.00
Chocolate Chunk											€5.00

Οι τιμές περιλαμβάνουν όλους τους φόρους / All taxes are included

MILKSHAKES 40cl
Μπανάνα / Banana											€4.00
Βανίλια / Vanilla												€4.00
Σοκολάτα / Chocolate											€4.00
Φράουλα / Strawberry											€4.00
FRESH JUICES 40cl
Φρέσκο Πορτοκάλι / Fresh Orange									€4.50
Φρέσκο Καρότο / Fresh Carrot										€4.50
Φρέσκο Μήλο / Fresh Apple										€4.50
Ανάμεικτος χυμός με φρέσκα φρούτα / Mixed Juice								€5.50
Grape Fruit												€4.50
COLD DRINKS
Αναψυκτικά 30cl / Soft Drinks 30cl									€2.50
Ανθρακούχο Νερό 20cl / Sparkling Water 20cl								€3.00
Εμφιαλωμένο Νερό 50cl / Mineral Water 50cl								€1.50
Εμφιαλωμένο Νερό 1L / Mineral Water 1L									€2.50
Energy Drink 25cl											€3.50
Συμπυκνωμένοι Χυμοί 30cl / Concentrated Juices 30cl							

€3.00

SMOOTHIES
Orange Passion (orange juice, 2 lime squeeze, passion fruit puree, passion fruit)						€5.00
Raspberry Yogurt (strawberry or raspberry puree, milk, yogurt)
						€5.00
Virgin Colada (Coconut puree, 1/4 lime squeeze, pineapple juice)							€5.00
Tropical Mango (Banana puree, mango puree, pineapple juice, 1/4 lime squeeze)						€5.00

Οι τιμές περιλαμβάνουν όλους τους φόρους / All taxes are included

ΑΛΚΟΟΛΟΎΧΑ ΠΟΤΆ / ALCOHOLIC DRINKS
ALCOHOLIC BEVERAGES
Φιάλη Premium 70cl / Premium bottle 70cl									€80.00
Φιάλη 70cl / Spirit bottle 70cl										€70.00
Φιάλη Ούζο 70cl / Ouzo bottle 70cl									€40.00
Φιάλη Ούζο 20cl / Ouzo bottle 20cl									€12.00
Premium Spirits 4cl											 €7.00
Spirits 4cl												 €6.00
Shot													 €3.50
Smirnoff Ice 33cl											 €4.50
Shaker													€15.00
WINES
By Bottle 75cl
Άης Αμπέλης Λευκό / Aes Ampelis White									€15.00
Άης Αμπέλης Ροζέ / Aes Ampelis Rose									€17.00
Άης Αμπέλης Κόκκινο / Aes Ampelis Red									€16.00
Lambrusco Sparkling Rose										€16.00
By Glass 18.7cl
Άης Αμπέλης Λευκό / Aes Ampelis White									 €4.50
Άης Αμπέλης Ροζέ / Aes Ampelis Rose									 €5.00
Άης Αμπέλης Κόκκινο / Aes Ampelis Red									 €4.50
BEERS
Heineken Pint (50cl)											 €5.00
Heineken Half Pint (25cl)										

€3.50

Carlsberg Pint (50cl)										

€4.00

Carlsberg Half Pint (25cl)											 €3.00
Οι τιμές περιλαμβάνουν όλους τους φόρους / All taxes are included

Carlsberg / Keo Bottle 33cl										€3.50
Corona Bottle 33cl											€4.50
Stella Artois Bottle 33cl											€4.50
CLASSIC COCKTAILS
Caipirinha
											€8.00
Cashaça, φρέσκο λάιμ, σιρόπι
Cashaça, muddled fresh limes, simple syrup
Cosmopolitan 											€8.00
Βότκα, Cointreau, φρέσκος χυμός λάιμ, χυμός από μούρα
Citrus vodka, Cointreau, fresh lime juice, cranberry juice
Mojito 												€8.00
Λευκό ρούμι, δυόσμο, φρέσκο λάιμ, σιρόπι, σόδα
Light rum, mint leaves, fresh limes, simple syrup, slpash of soda
Strawberry Mojito											€8.00
Λευκό ρούμι, δυόσμο, φρέσκο λάιμ, πουρές φράουλας
Light rum, mint leaves, fresh limes, strawberry purée
Raspberry Caipiroska
										€8.00
Βότκα, φρέσκο λάιμ, σιρόπι από μούρα, amaretto
Raspberry vodka, fresh limes, raspberry puree, dash of amaretto
Pina Colada												€8.00
Malibu, xυμός ανανά, φρέσκα κρέμα, γάλα, πούρες καρύδας, φρέσκο λάιμ
Malibu, pineapple juice, fresh cream, milk, coconut puree, lime
Passion Galu
											€8.00
Vodka, apple schnapps, fresh lime juice, mint syrup, passion rfuit puree,
cranberry juice fresh passion fruit
Moscinos		 										€8.00
Mastiha Skinos, mint leaves, fresh lime, cucumber, lemonade, syrub
Gin Sour												€8.00
Gin, fresh lime juice, simple syrup
Οι τιμές περιλαμβάνουν όλους τους φόρους / All taxes are included

MARGARITAS AND DAIQUIRIES FROZEN
Classic Margarita											€8.00
Silver τεκίλα, Cointreau, φρέσκο λάιμ, σιρόπι
Silver tequila, Cointreau, fresh lime juice, syrop
Strawberry Margarita
										€8.00
Silver τεκίλα, λικέρ φράουλα, φρέσκο λάιμ, πουρές φράουλας
Silver tequila, strawberry liqueur, fresh lime juice, strawberry purée
Classic Daiquiri												€8.00
Λευκό ρούμι και φρέσκο λάιμ, σιρόπι
Light rum and fresh lime, syrop
Strawberry Daiquirι
										€8.00
Ρούμι, λικέρ φράουλα, φρέσκο λάιμ, πουρές φράουλας
Light rum, strawberry liqueur, fresh lime juice, strawberry purée

Οι τιμές περιλαμβάνουν όλους τους φόρους / All taxes are included

ΦΑΓΗΤΆ / FOOD
ΣΑΛΑΤΕΣ / SALADS
Goat Cheese
											€11.70
Ρόκα με παρμεζάνα, ρόδι, κατσικίσιο τυρί και ντρέσινγκ από βαλσαμικό ξίδι και μέλι
Rocket salad with pomegranate, walnuts and goat cheese with honey balsamic vinaigrette
Caesar													 €9.90
Σαλάτα του Καίσαρα με ντοματίνια, κρουτόν, μπέικον και νιφάδες παρμεζάνας
Caesar salad with cherry tomato, croutons and crispy bacon bits with parmesan flakes
Με φιλέτο κοτόπουλου / Chicken fillet grilled €11.90
Με γαρίδες / Prawns grilled €12.50

Village													 €8.80
Χωριάτικη σαλάτα με ντομάτα, αγγούρι, πράσινη πιπεριά, ελιές, φέτα και ρίγανη
Village salad with tomato, cucumber, green peppers, black olives, feta cheese and oregano
ΣΝΑΚ / SNAKCS
Club Sandwich												 €9.50
Κλαμπ σάντουιτς με καπνιστή γαλοπούλα, τυρί, μπέικον, αυγό και μαρούλι Iceberg. Συνοδεύεται
από πατάτες τηγανιτές
Club sandwich with smoked turkey, cheese, bacon, egg and iceberg lettuce.
Served with French fries
Beef Burger												€10.50
Σπιτικό βοδινό μπιφτέκι σε λευκό ψωμάκι γαρνιρισμένο με χόρτα και αγγούρι ξιδάτο.
Σερβίρεται με πατάτες τηγανιτές
Homemade beef burger in sesame bread roll garnished with salad
and gherkins served with French fries
Με τυρί / With cheese €11.50

Halloumi and Lountza											 €9.50
Σάντουιτς σε πίτα με χαλούμι και λούντζα στη σχάρα. Σερβίρεται με πατάτες τηγανιτές
Grilled halloumi and smoked lountza sandwich in pita bread, served with French fries
Turkey and Cheese											 €6.50
Τοστ με γαλοπούλα και τυρί. Σερβίρεται με πατάτες τηγανιτές
Turkey ham and cheese toast served with French fries

Οι τιμές περιλαμβάνουν όλους τους φόρους / All taxes are included

ΖΥΜΑΡΙΚΑ / PASTA
Spaghetti Bolognese											€10.90
Spaghetti Napolitan											 €9.90

ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΑ / MAIN DISHES
Pork Chop												€14.20
Μαριναρισμένη χοιρινή μπριζόλα στη σχάρα. Σερβίρεται με σαλάτα και πατάτες τηγανιτές
Marinated grilled pork chops. Served with salad and French fries
Chicken Souvlaki											€13.60
Μαριναρισμένο σουβλάκι κοτόπουλο σε πίτα με ψιλοκομμένη σαλάτα και πατάτες τηγανιτές
Marinated chicken souvlaki on village pita bread with fresh fine salad and French fries
Chicken Wings 												€10.50
Τραγανές φτερούγες κοτόπουλου με σος μουστάρδας με μέλι και πατάτες τηγανιτές
Chicken wings with honey mustard sauce and French fries
Pork Kebab												€12.00
Σερβίρεται με σαλάτα και πατάτες τηγανιτές
Served with salad and French fries

ΨΑΡΙ / FISH
Salmon Steak												€16.80
Φρέσκος σολομός με άγριο ρύζι και σαλάτα
Roasted fresh salmon steak served with boiled wild rice and fresh salad
Grilled Prawns												€17.40
Μαριναρισμένες γαρίδες σχάρας. Σερβίρονται με σαλάτα, πατάτες τηγανιτές και λαδολέμονο
Marinated grilled prawns served with fresh salad, French fries and lemon olive oil
Fresh Calamari												€13.40
Τηγανιτά καλαμαράκια σερβιρισμένα με πατάτες τηγανιτές και σαλάτα
Deep fried calamari served with French fries and salad

Οι τιμές περιλαμβάνουν όλους τους φόρους / All taxes are included

PLATTER
Mixed Platter
						
Πατάτες, κοτομπουκιές, σπρινγκ ρολς, butterfly prawns, μοτσαρέλα στικς
French fries, chicken nuggets, sping rolls, butterfly prawns, motsarella sticks

€16.00

ΠΑΙΔΙΚΟ ΜΕΝΟΥ / KIDS MENU
Chicken Nuggets
Φιλέτο κοτόπουλου πανέ με αγγουράκι και πατάτες τηγανιτές
Breaded chicken fingers with cucumber and French fries

						

€6.00

Fish Fingers
Φιλέτο ψαριού με πατάτες τηγανιτές
Breaded fish fillet with French fries

						

€5.00

Επιλογή από γεύσεις: Φράουλα, Μπανάνα, Βανίλια, Σοκολάτα					

€4.00

ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ / DESSERTS
Παγωτό / Ice cream (3 scoops)
Selection of ice cream: Strawberry, Banana, Vanilla, Chocolate
Φρούτα / Fruit

Πιατέλα φρούτων											 €9.00
Fruit platter
Γλυκά / Sweets

Μηλόπιτα με παγωτό βανίλια / Apple Pie with vanilla ice cream						 €5.00
Dark & white chocolate Mousse with vanilla ice cream							
€5.00
Fruit yogurt Mousse											 €5.00

Οι τιμές περιλαμβάνουν όλους τους φόρους / All taxes are included

www.galuseaside.com

