Hotel Loukas
Menu A La Carte - 2016
ΣΑΛΑΤΕΣ / SALADS
(µε αγνό παρθένο ελαιόλαδο – with extra virgin olive-oil )
1. Αγγουροντοµάτα / Tomato & Cucumber salad
2. Ανάµικτη / Mixed salad
3. Μαρούλι / Lettuce
4. Ρόκα-παρµεζάνα / Arugula - parmesan
ΟΡΕΚΤΙΚΑ / APPETIZERS
1. Χόρτα εποχής / Seasonal greens
2. Παντζάρια / Beets
3. Πιπεριές / Peppers
4. Μελιτζάνες / Eggplants
5. Κολοκυθάκια / Zucchini
6. Πατάτες τηγανιτές (φρέσκες) / French fries (fresh)
7. Τζατζίκι / Tzatziki
8. Φέτα / Feta cheese
9. Τυροκαυτερή / Tyrokafteri
10. Τυροκροκέτες / Cheese croquettes
11. Φλογέρες / Flogeres
ΤΗΣ ΩΡΑΣ / GRILLED
1. Μπριζόλα χοιρινή / Pork steak
2. Κοτόπουλο φιλέτο / Chicken fillet
3. Πανσέτα / Pancetta
4. Σνίτσελ χοιρινό / Pork schnitzel
5. Σνίτσελ κοτόπουλο / Chicken schnitzel
6. Σουβλάκι χοιρινό / Pork souvlaki
7. Σουβλάκι κοτόπουλο / Chicken souvlaki
8. Μπιφτέκι απλό / Burger
9. Μπιφτέκι γεµιστό µε φέτα / Stuffed burger with feta cheese
ΨΑΡΙΑ / FISH
1. Σαρδέλα / Sardines
2. Γαύρος τηγ. Μερίδα / Fried anchovies portion
3. Καλαµαράκια (κατεψυγµένα) / Squid (frozen)
4. Ξιφίας (φέτα) / Swordfish (slice)
5. Τσιπούρα (ιχθυοτροφείου) / Bream (fish farm)
ΠΙΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
1. Σπαγγέτι Ναπολιτέν / Napoliten
2. Σπαγγέτι Μπολονέζ / Bolognese
3. Σπαγγέτι Καρµπονάρα/ Carbonara
4. Φασολάκια / Green beans
5. Παστίτσιο / Pastitsio
6. Κοτόπουλο φούρνου / Chicken in the oven
7. Σουτζουκάκια / Soutzoukakia

8. Γίγαντες / Beans giants
9. Γεµιστά / Tomatoes & peppers stuffed with rice
Παρατηρήσεις
Τα µαγειρευτά διαφέρουν καθηµερινώς και η παραγγελία τους γίνεται κατόπιν
συνεννόησης µε την διεύθυνση του εστιατορίου.
Remarks
There are daily changes in cooked food and its order is given after request
from the restaurant management.
Εµφιαλωµένο Νερό 1 Liter – Bottled Water 1 Liter
Ψωµί – Bread (3 φέτες/άτοµο - 3 slices per person)
Παρατηρήσεις
- Το µενού ανά 2 άτοµα περιλαµβάνει: Ένα κυρίως πιάτο το κάθε άτοµο, µία
σαλάτα , ένα ορεκτικό , εµφιαλωµένο νερό του 1 Liter και ψωµί.
- Το µενού ανά 3 άτοµα περιλαµβάνει: Από ένα κυρίως πιάτο το κάθε άτοµο,
µία σαλάτα, δύο ορεκτικά , εµφιαλωµένο νερό του 1 Liter και ψωµί.
- Το µενού ανά 4 άτοµα περιλαµβάνει: Από ένα κυρίως πιάτο το κάθε άτοµο,
δύο σαλάτες, δύο ορεκτικά , δύο εµφιαλωµένα νερά του 1 Liter και ψωµί.
Remarks
- Menu per 2 persons includes: A main dish for each person, a salad, an
appetizer, bottled water 1 Liter and bread.
-Menu per 3 persons includes: A main dish for each person, a salad, two
appetizers, bottled water 1 Liter and bread
-Menu per 4 persons includes: A main dish for each person, two salads, two
appetizers, two bottled waters 1 Liter and bread
Προσοχή Για οποιαδήποτε άλλη παραγγελία εκτός του καθιερωµένου µενού,
χρεώνεστε επιπλέον σύµφωνα µε τον τιµοκατάλογο του καταστήµατος.
Notice : For any other orders except the usual menu, there is an extra charge
according to the pricelist.
Ώρες λειτουργίας Εστιατορίου : 13.00µµ – 23:00µµ
Restaurant work hours service: 13:00pm – 23:00pm
Σας ευχαριστούµε!
Thank you !

