
VERANDA
R e s t a u r a n t

A dream of being on the 

San Marco Veranda, 

denotes that you are to be

successful in some affair…





OΡΕΚΤΙΚΑ - APPETIZERS

Λαχανικά σχάρας με έξτρα παρθένο ελαιόλαδο και παλαιωμένο ξύδι βαλσάμικο 

Grilled vegetables marinated in Greek olive oil and balsamic vinegar

10,00 €

***

Ταλαγάνι ψητό με τσάτνει σύκου

Grilled Greek “Talagani” cheese served with fig chutney

12,00 €

***

Χταπόδι με φάβα Σαντορίνης, φρέσκια ντομάτα, ελιές κάπαρη,

και καραμελωμένο κρεμμύδι

Saute octopus with fava Santorinis, fresh tomato, olives,

caper and caramelized onions.

16,00 €

**

 Καπνιστό φιλέτο κοτόπουλου με λαδοτύρι Μυτιλήνης 

και μαρμελάδα λεμόνι

Smoked Greek traditional chicken fillet 

and “ladotiri” cheese from Mytilini with lemon marmalade

14,00 €

***

Ταρτάρ τόνου με κινόα, λάιμ και τζίντζερ 

 Τuna tartar with quinoa lime and ginger

18,00 €



ΣΑΛΑΤΕΣ - SALADS

Πράσινη σαλάτα με λούζα Μυκόνου, σταφύλι, 

σουσάμι και βινεγκρέτ βαλσάμικου

Green salad with Mykonian louza, grapes, 

sesame with balsamic vinaigrette

13,00 €

***

Σαλάτα από τρυφερό σπανάκι με απάκι, τσίπς Συριανής γραβιέρας, 

σύκο και βινεγκρέτ λιαστής ντομάτας.

Baby spinach salad with “Apaki” greek traditional pork ham , “Syros”

gruyere chips, sundried figs and sundried tomato vinaigrette.

12,00 €

***

Ελληνική Σαλάτα, με ντομάτα, αγγούρι, κρεμμύδι, πιπεριά, 

ελιές, κριθαρένιο παξιμάδι, κάπαρη και πετρωτή Άνδου

Greek salad with tomatoes, cucumber, onions, peppers, olives,

barley rusk, capers and “petroti Anrou” cheese from Andros Island 

12,00 €

***

Σαλάτα με baby ρόκα, γαλλικό μαρούλι, καπνιστό σολωμό, κινόα 

ντοματάκια Σαντορίνης και βινεγκρέτ μοσχολέμονου

Baby arugula salad, French lettuce, smoked salomon, quinoa cherry tomatoes 

from Santorini with lime vinaigrette.

16,00 €



ΖΥΜΑΡΙΚΑ & ΡΙΖΟΤΟ - PASTA & RISOTTO

Λιγκουίνι με θαλασσινά

Pasta with seafood

19,00 €

***

Πέννες με πολύχρωμες πιπεριές, ντοματίνια, βασιλικό 

και τυροβολιά Μυκόνου

Penne pasta with colorful peppers, cherry tomatoes, 

basil and Mykonian “Tyrovolia” cheese

14,00 €

***

Ραβιόλι γεμιστά με τυρί και σπανάκι, 

ελαφριά σάλτσα ντομάτας με ελιές

Cheese and spinach Ravioli, in tomato sauce 

and olives

15,00 €

***

Ριζότο με κοτόπουλο, σπαράγγια και κρόκο Κοζάνης

Risotto with chicken, asparagus and “Kozani” saffron

14,00 €

***

Κριθαρώτο με σύγκλινο Μάνης και γραβιέρα

Kritharaki Greek pasta with syglino Manis and gruyere

15,00 €





ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΑ - MAIN DISHES

Φιλέτο σολωμού σχάρας με πλιγούρι, 

φινόκιο και σάλτσα πορτοκαλιού

Grilled Salmon fillet with gruel, 

finocchio and orange sauce.

22,00 €

***

Ψάρι ημέρας

Fresh fish

75,00 € per kilo

***

Γαρίδες σχάρας με τρυφερή αλμύρα 

και σώς από μοσχολέμονο

Grilled shrimps and almira greens with lime sauce

20,00 €

***

Φαγκρί φιλέτο με άγρια χόρτα  

και κρέμα μαύρου ταραμά

Sea bream fillet served with boiled wilds greens 

and mousse of black tarama

24,00 €

***

Αστακομακάρονάδα

Pasta with lobster

120,00 € per kilo



ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΑ - MAIN DISHES

Φιλέτο κοτόπουλο ψητό, αρωματισμένο με μαστίχα Χίου, σάλτσα από τυρί κρέμα

συνοδευόμενο από πουρέ καρότου και μπρόκολου

Grilled chicken fillet, flavored with Chios “Mastiha” liquer, in cream

cheese sauce, served with carrots puree and broccoli puree.

15,00 €

***

Μοσχαρίσα φιλετάκια με πουρέ σελινόριζας, μανιτάρια και σάλτσα πικάντ

Beef tenderloin with celeriac puree, mushrooms and piquant sauce

22,00 €

***

Αρνίσια παϊδάκια με πατάτες country

Σερβίρεται με γιούρτι αρωματισμένο με άνηθο και σκόρδο

Grilled lamp chops served with country potatoes 

anise and garlic flavored yoghurt

18,00 €

***

Χοιρινό ψαρονέφρι με πατάτες ψητές και σάλτσα από ουίσκυ, 

μέλι, τζίντζερ και δενδρολίβανο

Tenderloin of pork with baked Small Chunks Potatoes and whiskey sauce,

honey, ginger and rosemary sauce, 

20,00 €

***

Τ bone steak με φρέσκα λαχανικά και σώς από μαυροδάφνη

T bone steak served with boiled vegetables and Mavrodafni sauce

40,00 € 



ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ  - DESSERTS

Lemon pie 

7,00 €

***

Αναδομημένο μιλφέιγ με παγωτό μαστίχας

Mille feuille served with Masticha ice cream

8,00 €

***

Cheesecake

7,00 €

***

Ελληνικό γλυκό ημέρας

Greek traditional dessert of the day

6,00 €



 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ  - SOFT DRINKS

Coca Cola 4,00 €                    

Coca Cola Light 4,00 €  

Coca Cola Zero 4,00 €  

Πορτοκαλάδα με ανθρακικό  - Carbonated Orange drink 4,00 €  

Πορτοκαλάδα χωρίς ανθρακικό -  Orange drink without carbonates 4,00 €  

Λεμονάδα  - Lenonade 4,00 €                       

Βυσσινάδα  - Sour cherry juice 4,00 €

Χυμός πορτοκάλι Amita  - Orange juice Amita 4,00 €

Sprite 4,00 €

Σόδα   - Soda Water 4,00 €  

Τόνικ   - Tonik Water 4,00 €  

Κρύο τσάι Ροδάκινο - Ice Tea peach 4,00 €  

Κρύο τσάι Λεμόνι  - Ice Tea Lemon 4,00 €   

Ανθρακούχο Νερό 250 ml  - Sparkling Water 250 ml 3,50 €   

Aνθρακούχο Μεταλλικό Νερό 750 ml  - Sparkling Water 750 ml 4,50 €  

Μεταλλικό Νερό 1Lt   - Mineral Water 1Lt 2,50 €  

ΜΠΥΡΕΣ - BEERS

Heineken 330 ml                                                                                                 4,50 €  

ΦΙΞ - FIX lager, 330 ml                                                                                        4,50 €  

ΦΙΞ - FIX dark, 330 ml                                                                                         4,50 €

Μύθος 330 ml  - Mythos 330 ml                                                                      4,50 €  

Kaiser 330 ml                                                                                                       4,50 €

Corona 330 ml                                                                                                     5,00 €   



  ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΥΚΛΑΔΙΤΙΚΕΣ ΜΠΥΡΕΣ

GREEK CRAFT BEERS FROM CYCLADES

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ - SANTORINI

Volkan Blonde - Pills 330 ml 6,00 €  

Volkan Black - Lager  330 ml 6,00 €

ΤHNOΣ - TINOS

Νήσος - Νissos Pilsner 6,00 €  

Nήσος βιολογική - Nissos organic Lager 6,00 €  

Nήσος 7 μποφόρ - Nissos 7 beaufort limited edition Dark 6,00 € 

Η τελική τιμή περιλαμβάνει όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις και φόρους - 24% φπα δημοτικός φόρος

Prices include all legal taxes and VAT 9% - 16%

Ο καταναλωτής δεν έχει την υποχρέωση να πληρώσει εάν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό (απόδειξη - τιμολόγιο)

Consumer is not obliged to pay if the notice of payment has not been received ( receipt - invoice)

Στο  μαγείρεμα και στις σαλάτες χρησιμοποιείται αγνό ελαιόλαδο και ηλιέλαιο και στα τηγανητά. Χρησιμοποιείται ελληνική φέτα.

Pure olive oil is used for cooking and the salads, sunflower oil is used for the fried food. We use Greek feta cheese.

Αγορανομικός υπεύθυνος - Γιώργος Σακελλαρίου

Responsible for the market inspection police - Giorgos Sakellariou

GR -  Το κατάστημα υποχρεούται να διαθέτει έντυπα δελτία σε ειδική θήκη δίπλα στην έξοδο για την διατύπωση οποιασδήποτε διαμαρτυρίας

GB - The restaurant is obliged to present printed forms in a special box next to exit for the reclamation of any complaints.

D - Das Restaurant ist verpflichtet beschwerdeformulare fur ihre reclamationen sichtbar in einer specialbox neben dem ausgang zu fuhren.

F - Le restaurant est tenu de presenter l’imprime de reclamations dans une boite placee a’ cote la sortie pour toutes reclamations.



SAN MARCO HOTEL & VILLAS

 www.sanmarco.gr


