
COMFORT FOOD | FINE WINES

MENU



* Χρησιμοποιούμε εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο δικής μας παραγωγής.
* Όλα τα κρέατα και ψάρια είναι φρέσκα.

* Την επιμέλεια του μενού έχει ο σεφ Δημήτρης Καρατζαφέρης.

portadelmar_resto



FOOD MENU
Φρέσκο προζυμένιο ψωμί / πίτα ..........

ΟΡΕΚΤΙΚΑ
ΤΖΑΤΖΙΚΙ ..........
Γιαούρτι Κεφαλονιάς, ελιές & εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 

ΚΡΕΜΑ ΤΑΡΑΜΑ ..........
με λεμόνι, τρίμμα φουντούκι & εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 

ΦΕΤΑ ΣΤΟ ΦΟΥΡΝΟ ..........
με πιπεριές, φρέσκια ντομάτα, μαϊντανό & εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 

ΡΙΓΑΝΑΔΑ ..........
Ψημένο προζυμένιο ψωμί, τριμμένη ντομάτα, φέτα, κάπαρη & ανθός αλατιού 

ΤΑΛΑΓΑΝΙ ΣΧΑΡΑΣ με chutney ντομάτας ..........

ΣΠΑΣΤΕΣ ΠΑΤΑΤΕΣ με mustard sauce & crispy bacon ..........

ΚΕΦΤΕΔΑΚΙΑ ..........
Με σως γιαουρτιού με δυόσμο, lime & καρδιές από τομάτα 

ΦΑΒΑ ΚΑΛΑΜΑΡΙ ..........
Με τηγανητά καλαμάρια & φρέσκο κρεμμυδάκι

ΓΑΡΙΔΕΣ  ΣΧΑΡΑΣ με vinaigrette από ούζο & λάδι από σχοινόπρασο
 .........
ΣΑΛΑΤΕΣ
ΖΑΚΥΝΘΙΝΗ ..........
Τοματίνια, νεροκρέμμυδα, λαδοτύρι Ζακύνθου, χειροποίητο κρουτόν 
από προζυμένιο ψωμί, κάπαρη & καπαρόφυλλα

ΚΑΙΣΑΡΑ ..........
Μιξ σαλατικών, παρμεζάνα, bacon, χειροποιήτο κρουτόν από προζυμένιο 
ψωμί, κοτόπουλο φιλέτο & σως Καίσαρα

BABY ΣΠΑΝΑΚΙ ..........
Βaby σπανάκι, πλατύφυλλος βασιλικός, τριμμένα καρύδια, Ζακυνθινή 
σταφίδα, βινεγκρετ λιαστής ντομάτας, μπάλες από κατσικίσιο τυρί με 
μιξ σουσαμιών

ΧΩΡΙΑΤΙΚΗ ΣΑΛΑΤΑ                                           ..........
Φέτα, ντομάτα, αγγούρι, κρεμμύδι, πιπεριές, ελιές, κάπαρη &
εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο



PASTA / RISOTTO
ΘΑΛΛΑΣΙΝΩΝ ..........
Linguini, γαρίδες, καλαμάρι, χταπόδι & bisque από οστρακοειδή

ΡΙΖΟΤΟ ΓΑΡΙΔΑΣ ..........
με Jumbo γαρίδα, φρέσκια ντομάτα, ντοματίνια και χειροποίητη bisque

CHICKEN PESTO ..........
Ζυμαρικό ριγκατόνι, χειροποίητο pesto βασιλικού, φιλέτο κοτόπουλο 
& μοτσαρέλλα

TRIFOLATI ..........
Linguini με πάστα τρούφας, άγρια μανιτάρια & φρέσκα μυρωδικά

ΓΗ
ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ ΜΠΙΦΤΕΚΙ ..........
με πράσινη ανάμεικτη σαλάτα

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΣΧΑΡΑΣ (μπούτι, αποστεωμένο) ..........
Με σπαστές τηγανητές πατάτες, mustard sauce, vinaigrette από lime 
& πιτάκι καλαμποκιού

ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΣ ΓΥΡΟΣ ΧΟΙΡΙΝΟΣ ..........
Από χοιρινά μπριζολάκια μαριναρισμένα με μυστικό μείγμα γύρου, πιτάκια, 
flakes αγγούρι, πίκλα κρεμμύδι, pico de gallo & καπνιστό γιαούρτι

ΧΟΙΡΙΝΗ ΠΑΝΣΕΤΟΜΠΡΙΖΟΛΑ ..........
Mε σπαστές τηγανητές πατάτες & mustard sauce 

BURGER ..........
Μπιφτέκι μοσχαρίσιο, μους φέτας, bacon, καραμελωμένο κρεμμύδι, chutney 
τομάτας, iceberg, πίκλες, tartar sauce & σπαστές τηγανητές πατάτες
PREMIUM ΚΟΠΕΣ * ..........
ΜΠΡΙΖΟΛΑ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΑ ΚΟΝΤΡΑ ΑΝΕΥ ΟΣΤΟΥ (300γρ)  ..........
με ψητά λαχανικά και σπαστές τηγανητές πατάτες 
RIB EYE BLACK ANGUS (300γρ) με ψητά λαχανικά και σπαστές τηγανητές πατάτες ..........

* Κατόπιν διαθεσιμότητας



ΘΑΛΑΣΣΑ

ΦΡΕΣΚΟ ΦΙΛΕΤΟ ΛΑΒΡΑΚΙ ..........
Με κους κους από κουνουπίδι με μυρωδικά, πουρέ σελινόριζας με άρωμα 
τρούφας & vinaigrette lime 

ΦΡΕΣΚΙΑ ΤΣΙΠΟΥΡΑ ΣΧΑΡΑΣ ..........
*ρωτήστε μας για το συνοδευτικό ημέρας
 
KΑΛΑΜΑΡΙ ΣΧΑΡΑΣ ..........
με κρέμα παντζάρι & chili oil

ΣΙΓΟΜΑΓΕΙΡΕΜΕΝΟ ΧΤΑΠΟΔΙ  ..........
Με κρέμα πατάτας με άρωμα σκόρδου, κάπαρη & φρέσκο κρεμμυδάκι  

ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ
BROWNIE με ganache σοκολάτας και μπάλα παγωτό ..........

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΠΟΡΤΟΚΑΛΟΠΙΤΑ
Με καραμέλα βουτύρου, σερβίρεται με μπάλα παγωτό ..........

ΓΛΥΚΟ ΗΜΕΡΑΣ ..........
*ρωτήστε μας για το γλυκό ημέρας

KIDS MENU
ΜΙΝΙ ΜΠΙΦΤΕΚΑΚΙΑ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΑ με σπαστές πατάτες & mustard sauce ..........

ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΕΣ ΚΟΤΟΜΠΟΥΚΙΕΣ ..........
Σνίτσελ από κοτόπουλο, σπαστές πατάτες & mustard sauce

ΜΑΚΑΡΟΝΑΔΑ ΚΡΕΜΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ..........
Φιλέτο κοτόπουλο, κρέμα γάλακτος & κίτρινο τυρί

ΜΑΚΑΡΟΝΑΔΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ..........
Χειροποιήτη κόκκινη σάλτσα με σκόρδο και βασιλικό



COCKTAIL MENU
SPRITZ 
APEROL SPRITZ Aperol, prosecco, soda, φρέσκος χυμός πορτοκάλι ..........

GREEK SPRITZ Λικέρ μαστίχας, prosecco, soda ..........

ROSE GARDEN SPRITZ ..........
Hayman’s Peach & Rose cup, φρέσκος δυόσμος, top up με prosecco

NEW AGE
SMOKED BRAMBLE ..........
Dry Gin, Mezcal, gomme syrup, φρέσκος χυμός λεμόνι, top up με Cassis syrup

SUMMER BREEZE ..........
Dry Gin, Yuzu purée (εσπεριδοειδή), cucumber syrup, φρέσκος βασιλικός 
& φρέσκο lime

PINK PEPPER DAIQUIRI ..........
Ρούμι, pink pepper liqueur, bitters, raspberry purée, φρέσκο lime

NICARAGUAN FASHIONED ..........
Ρούμι 12ετών, paragon rue berry, σιρόπι ζαχαροκάλαμου, orange bitters

CLASSICS
NEGRONI Gin, sweet vermouth, campari ..........

MOJITO Ρούμι, καστανή ζάχαρη, φρέσκος δυόσμος, lime, top up με soda ..........

PINA COLADA Ρούμι, Batida De Coco, χυμός ανανά ..........

MAI TAI Ρούμι 12 ετών,  Curacao λικέρ πορτοκάλι, σιρόπι orgeat, lime ..........

DAIQUIRI Ρούμι, σιρόπι ζάχαρης, lime ..........
+ γεύσεις: πράσινο μήλο, φράουλα, Yuzu (εσπεριδοειδή), passion fruit

CAIPIRINHA Cachaça, καστανή ζάχαρη, lime, top up με ανθρακούχο νερό ..........

MARGARITA Τεκίλα, φρέσκος χυμός λεμόνι, triple sec ..........

ESPRESSO MARTINI Espresso, σιρόπι ζάχαρης, λικέρ καφέ ..........



ΚΑΦΕΔΕΣ & ΡΟΦΗΜΑΤΑ * κάντε το ρόφημά σας Vegan με +0,5€ 

ΦΡΕΣΚΟΙ ΧΥΜΟΙ
ΦΡΕΣΚΟΣ ΧΥΜΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ..........
ΦΡΕΣΚΟΣ ΧΥΜΟΣ ΛΕΜΟΝΙ ..........
ΦΡΕΣΚΟΣ ΧΥΜΟΣ ΦΡΑΟΥΛΑ ..........

ΚΑΦΕΔΕΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ        ..........
ESSPRESSO  ..........
DOUBLE ESPRESSO  ..........
CAPPUCCINO  ..........
DOUBLE CAPPUCCINO  ..........
FLAT WHITE  ..........
MOCHA   ..........
LATTE  ..........
IRISH COFFFE      ..........
FREDDO ESPRESSO  ..........
FREDDO CAPPUCCINO  ..........
FRAPPE  ..........
ΖΕΣΤΟ ΤΣΑΙ   ..........
HOT / COLD CHOCOLATE ..........
MILKSHAKE (σοκολάτα, φράουλα, βανίλια, μπανάνα - μπισκότο, cookies)  ..........

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ
TONIC, SODA  ..........
COCA COLA, COCA COLA ZERO ..........
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ ..........
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ, ΛΕΜΟΝΙ, ΒΥΣΣΙΝΟ, ΡΟΖ GRAPEFRUIT 
SPRITE ..........
ICE TEA ..........
ΛΕΜΟΝΙ, ΡΟΔΑΚΙΝΟ



SMOOTHIES

ΦΡΑΟΥΛΑ ..........
ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΗΛΟ ..........
PASSION FRUIT ..........
ENERGY BOOST (μπανάνα, βρώμη, μέλι) ..........

ΜΠΥΡΕΣ

ΜΥΘΟΣ ΒΑΡΕΛΙ 330ML  ..........
ΜΥΘΟΣ ΒΑΡΕΛΙ 500ML  ..........
ALPHA  500ML  ..........
CORONA 330ML ..........

ΜΙΚΡΟΖΥΘΟΠΟΙΙΕΣ

LEVANTE ZANTE LAGER - 330 ML  ..........
IONIAN CORFU IPA - 330ML ..........
IONIAN CORFU BEER SPECIAL RED - 330ML ..........
IONIAN CORFU PILSNER BEER - 500ML ..........
ORA MICROBREWERY WEISS - 500ML ..........
SEPTEM Quaranta Giorni IPA - 330 ML ..........



BRUNCH MENU * Σερβίρεται από τις 11 το πρωί μέχρι τις 4 το μεσημέρι

ΟΜΕΛΕΤΑ ..........
Σχοινόπρασο, προζυμένιο ψωμί & ανάμεικτη σαλάτα
CHICKEN GYROS SANDO ..........
Brioche σάντουιτς με χειροποίητο γύρο από μπουτάκι κοτόπουλο, pickle sauce, 
αγγουράκι τουρσί & καραμελωμένο κρεμμύδι

CHICKEN BURGER                                                   ..........
Σνίτσελ από κοτόπουλο, iceberg, mayo, ντομάτα, edam, bacon & σπαστή πατάτα
CLUB SANDWICH ..........
Εdam, γαλοπούλα, bacon, iceberg, ντομάτα & mayo, συνοδεύεται με 
τηγανητές πατάτες
ΚΑΓΙΑΝΑΣ ..........
Κοκκινιστά αυγά, απάκι, λάδι τρούφας & προζυμένιο ψωμί



Αγορανομικός υπεύθυνος: Κωνσταντίνος Ρήγας
Οι αναγραφόμενες τιμές περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. και δημοτικούς φόρους.

Ο πελάτης δεν είναι υποχρεωμένος να πληρώσει αν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό.

Wi-Fi password: portadelmarvillas


