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Κοτόπουλο 13.00
µπαλοτίνα κοτόπουλο µε σιτάρι, καλαµπόκι

και σάλτσα κόκκινου κρασιού

Τρι Τιπ Μοσχάρι 27.00
κιλότο µε ψητή µελιτζάνα και πουρέ µελιτζάνας,

σάλτσα µυρωδικών και µαύρο σκόρδο

Πικάνια Αρνιού 23.00
µε άγρια χόρτα φρικασέ και αυγολέµονο

Χοιρινά Μάγουλα 19.00
µάγουλα α λα πολίτα, τρυφερός αρακάς,
λεµονάτες πατάτες και φρέσκα µυρωδικά

Λαβράκι 22.00
µε µύδια, χόρτα εποχής, σάλτσα bouillabaisse

Σολοµός 21.00
µε πράσινα φασολάκια, ρέβα και σάλτσα λευκού κρασιού

ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΑΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΑΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΑ

ΨΑΡΙΨΑΡΙΨΑΡΙ

ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ

Παρακαλούµε ενηµερώστε µας για τυχόν αλλεργίες και δυσανεξίες. 

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

αρµονικά και δηµιουργικά µε σκοπό 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 

Χειροποίητο προζυµένιο ψωµί 7.00
από προζύµι φυσικής ωρίµανσης 110 ετών, σερβίρεται

µε έξτρα παρθένο ελαιόλαδο και ανθό αλατιού

Ανοιχτή πίτα 10.00
µε µελιτζάνα ντοµάτα, πιπεριά και φέτα

Σεβίτσε Λαβράκι  17.00
βινεγκρέτ καλαµάνσι, τσίλι, ανανά, δυόσµος και λεµόνι

Αγκινάρες 12.00
πίκλες αγκινάρα, κατσικίσιο τυρί, πραλίνα κουκουνάρι,

σαµπαγιόν αγκινάρα

Ταρτάρ Μόσχου 15.00
µε τραγανή λαδόπιτα, πίκλα κρεµµύδι, µαγιονέζα αντζούγια,

κάπαρη, τραγανό κρεµµύδι και φρέσκια τρούφα

Κροκέτα Μπακαλιάρου 17.00
µε φάβα Σαντορίνης, τσάτνεϋ κάπαρης και ντοµάτα

Σαλάτα µε Ντοµατίνια 10.00
µε φράουλες, αβοκάντο, αγγούρι, σουσάµι, κρεµµύδι πίκλα,

τραγανό χαρούπι και βαρελίσια φέτα

Σαλάτα µε Φακές 11.00
µε λευκή κινόα, σταφίδες, λιαστή ντοµάτα, πολύχρωµες πιπεριές,

τραγανό κρεµµύδι, ρόκα, βινεγκρέτ παλαιωµένο βαλσάµικο

Πατατοσαλάτα µε Σολοµό 13.00
µε µαριναρισµένο σολοµό, χειροποίητη µαγιονέζα,

πίκλα αγγουριού, ψητό φοινόκιο και άνηθο

Πράσινη Σαλάτα µε Ψητό Κολοκύθι 9.00
µε ηµίλιαστα ντοµατίνια, µελεκούνι, βινεγκρέτ βασιλικού

Πάκερι Μπολονέζ 15.00
µε ηµίλιαστα ντοµατίνια, ψητή πιπεριά, φλέιξ γραβιέρας

και φρέσκα µυρωδικά

Παπαρδέλες µε Γαρίδες 18.00
µε µαριναρισµένες αγκινάρες και βούτυρο λεµόνι

Στριγκολόνε µε Χταπόδι Στιφάδο 17.00
µε ψητά κρεµµύδια και φρέσκα µυρωδικά

Ριζότο µε Αχιβάδες 16.00
ψητό φοινόκιο και αρωµατισµένο λάδι µάραθου

ΨΩΜΙΨΩΜΙΨΩΜΙ

ΟΡΕΚΤΙΚΑΟΡΕΚΤΙΚΑΟΡΕΚΤΙΚΑ

ΣΑΛΑΤΕΣΣΑΛΑΤΕΣΣΑΛΑΤΕΣ

ΖΥΜΑΡΙΚΑ – ΡΙΖΟΤΟΖΥΜΑΡΙΚΑ – ΡΙΖΟΤΟΖΥΜΑΡΙΚΑ – ΡΙΖΟΤΟ

Τσιπούρα 75.00 | Φαγκρί 85.00 | Αστακός 90.00
Οι παραπάνω τιµές είναι ανά κιλό

(ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ)

ΦΡΕΣΚΑ ΟΣΤΡΑΚΟΕΙΔΗΦΡΕΣΚΑ ΟΣΤΡΑΚΟΕΙΔΗΦΡΕΣΚΑ ΟΣΤΡΑΚΟΕΙΔΗ

*όλα τα ζυµαρικά είναι φρέσκα

(ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ)

ΦΡΕΣΚΑ ΟΣΤΡΑΚΟΕΙΔΗΦΡΕΣΚΑ ΟΣΤΡΑΚΟΕΙΔΗΦΡΕΣΚΑ ΟΣΤΡΑΚΟΕΙΔΗ

Οι παραπάνω τιµές είναι ανά 500γρ

Κυδώνια 38      Γυαλιστερές 38      Στρείδια 38

Chef: Ελένη Γκιζέτη


