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Μιλφέιγ Κοτόπουλο 12
τραγανό κοτόπουλο, µους φέτας και λάδι ρίγανης 

Προτείνεται µε baby πατάτες

Μοσχαρίσια Ταλιάτα 29
Κρέµα παρµεζάνας, σοταρισµένα µανιτάρια

και λάδι λευκής τρούφας
Προτείνεται µε baby πατάτες

Rib Eye από Black Angus 38
Μανιτάρι oyster, αρωµατισµένες πατάτες και σάλτσα πιπεριού

Σερβίρεται µε τηγανιτή γλυκοπατάτα

Χοιρινός Λαιµός 15
Με σάλτσα εσπρέσο, πουρέ κάστανο και νεαρό καρότο 

Προτείνεται µε baby πατάτες

Φιλέτο Σολοµού 18.5
Με σάλτσα βουτύρου, σκόρδο, µπρόκολο

Προτείνεται µε ταλιατέλες λαχανικών

Αρωµατισµένες Πατάτες Βaby

Ταλιατέλες Λαχανικών

Τηγανιτή Γλυκοπατάτα 

Τα κυρίως πιάτα συµπεριλαµβάνουν ένα συνοδευτικό της επιλογής σας. 
Αν αγοραστεί ξεχωριστά, χρέωση 4 ευρω

ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΑΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΑΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΑ

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ

ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ

Παρακαλούµε ενηµερώστε µας για τυχόν αλλεργίες

Το Villa Di Mare χρησιµοποιεί φρέσκα υλικά από όλες τις γωνίες 
της Ελλάδας και ιδιαίτερα της Αιγαίου πελάγους και 

τα συνδυάζει αρµονικά και δηµιουργικά µε σκοπό και να οδηγήσει 
τους επισκέπτες του σε ένα συναρπαστικό ταξίδι γεύσης.

Σύµφωνα µε τον Ελληνικό νόµο (ΦΕΚ Β' 2983/30-8-2017) 
οποιαδήποτε έξτρα ποσότητα έξτρα παρθένου 

ελαιολάδου χρεώνεται 1.5€ ανά 50ml | 
Χρησιµοποιεί έξτρα παρθένο ελαιόλαδο | Το ψωµί χρεώνεται 3.5€

Αστακόσουπα 9

Mεσογειακός Μεζές 12
πιτάκια, καλαµάρι µε πέστο και ούζο, µύδια µαρινάτα,

µαυροµάτικη σαλάτα, τζατζίκι, ελιές

Μπρουσκέτα  7
αυθεντική µπρουσκέτα µε φρέσκια ντοµάτα 

µοτσαρέλα bocconcini και βασιλικό

Γαρίδες Κανταΐφι 11
µε φράουλα σως, δυόσµο, νεαρά φύλλα ρόκας

Καρπάτσιο 12
από φιλέτο µόσχου µε ρόκα, παρµεζάνα και λάδι λευκής τρούφας

Φέτα 7.5
παραδοσιακή συνταγή µε τραγανή φέτα και υγρό µελεκούνι

Τηγανιτό Καλαµάρι 14
µε µάνγκο τσάτνεϋ

Σεβίτσε από λευκό Ψάρι ηµέρας 14.5
µε ακτινίδιο, τσίλι, φρέσκο κρεµµυδάκι και ντρέσινγκ εσπεριδοειδών

Σαλάτα Κοτόπουλο 8
ανάµικτα λαχανικά µε κοτόπουλο, µπέικον, παρµεζάνα, κρουτόν

και απαλό ντρέσινγκ σίζαρ

Αιγαιοπελαγίτικη Σαλάτα 7.5
µε φέτα, κρητικό ντάκο, ντοµατίνια , φιλέτο ελιάς,

φρέσκο κρεµµυδάκι και ροδίτικη κάπαρη

Καπρέζε 9
µε βουβαλίσια µοτσαρέλα µπουράτα, πολύχρωµα ντοµατίνια

και λάδι βασιλικού

Superfood Σαλάτα 9
µε µάνγκο, φύτρες, σταφίδες, κουκουνάρι και ντρέσινγκ λάιµ

Καρµπονάρα Σολοµού 12.5
λινγκουίνι µε φρέσκο σολοµό, φινόκιο, άνιθο

Παπαρδέλες µε Μοσχαρίσια Φιλετάκια 13
µανιτάρια, φρέσκο κρεµµυδάκι, µπαµπού και σάλτσα Oyster

Νάπολι µε Βουβαλίσια Μπουράτα 11
πέννες µε µοτσαρέλα µπουράτα, ντοµατίνια και βασιλικό

Ριζότο µε Γαρίδες 14
φρέσκο βούτυρο και λάδι θυµαριού

Ριζότο Κοτόπουλο 9.5
µε ντοµατίνια, πέστο βασιλικού, µπρόκολο

ΣΟΥΠΑΣΟΥΠΑΣΟΥΠΑ

ΟΡΕΚΤΙΚΑΟΡΕΚΤΙΚΑΟΡΕΚΤΙΚΑ

ΣΑΛΑΤΕΣΣΑΛΑΤΕΣΣΑΛΑΤΕΣ

ΠΑΣΤΑΠΑΣΤΑΠΑΣΤΑ

ΡΙΖΟΤΟΡΙΖΟΤΟΡΙΖΟΤΟ

Τσιπούρα 75 | Φαγκρί 85

Αστακός 90 | Μπλε Αστακός 135
Οι παραπάνω τιµές είναι ανά κιλό

(ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ)

ΦΡΕΣΚΑ ΟΣΤΡΑΚΟΕΙΔΗΦΡΕΣΚΑ ΟΣΤΡΑΚΟΕΙΔΗΦΡΕΣΚΑ ΟΣΤΡΑΚΟΕΙΔΗ

Οι παραπάνω τιµές είναι ανά 500γρ

Κυδώνια 38      Γυαλιστερές 38      Στρείδια 38


