A la carte

Xenia Residence & Suites
ΤΟΣΤ - CLUB SANDWICH
Τοστ σε ψωμάκι

ΠΙΤΣΑ
3.00€

Με ζαμπόν, τυρί και τσίπς πατάτας

Club sandwich

8.00€

7.00€

6.00€

Αράβικη πίτα γεμισμένη με φρέσκο αβοκάντο,
τομάτα, μαρούλι, κίτρινο τυρί και μούς αβοκάντο.
Σερβίρεται με σαλάτα πράσινη μίνι VE+R

9.50€

Γαρίδες λιγκουίνι

6.00€

10.00€

Σκιουφιχτά με σάλτσα από πεκορίνο, φρέσκο μαύρο
πιπέρι και λάδι τρούφας “Δίρφυς”

7.50€

Μιλφέιγ μπάρα

10.00€

Από φρέσκο μοσχαρίσιο κιμά, μπέϊκον, τομάτα,
τσένταρ, μαρούλι, μαγιονέζα και τηγανιτές πατάτες

6.50€

Με κρέμα πατισερί, αρωματισμένη με βανίλια
Μαδαγασκάρης και μπισκοτέ σφολιάτας με κουλί
φράουλας

Σοκολατένια μακαρόν

6.50€

Με γέμιση σοκολάτα γκανάζ, χώμα καραμέλας
βουτύρου και παγωτό της επιλογής σας

Μπανόφι

6.50€

Με τριμμένο μπισκότο, σος καραμέλα, μπανάνες και
κρέμα σαντιγύ

ΣΑΛΑΤΕΣ
Ελληνικός Ντάκος

12.00€

Παραδοσιακή πάστα ζυμαρικών “Σκιουφιχτά” με
μπέικον, βασιλομανίταρα, κρόκο αυγού και τυρί
παρμεζάνα

ΓΛΥΚΑ

Aράβικη πίτα με βιολογικό γύρο χοιρινό, τομάτα,
κρεμμύδι, τζατζίκι, σερβίρεται με σαλάτα πράσινη
μίνι ή πατάτες τηγανιτές

Χειροποίητο μπέργκερ

12.00€

Γαρίδες Ατλαντικού με πάστα Λιγκουίνι, αρωματική
σάλτσα τομάτας, φρέσκα μυρωδικά σβησμένη με ούζο

Caccio e Pepe

Αράβικη πίτα με γαλοπούλα, τομάτα, αγγούρι και
τυρί κρέμα, συνοδεύεται με σαλάτα πράσινη μίνι ή
τσίπς πατάτας

Wrap αράβικη πίτα με βιολογικό γύρο
χοιρινό

Σπέσιαλ
Σάλτσα τομάτας, πράσινη πιπεριά, μπέικον,
μανιτάρια, κίτρινο τυρί

Σκιουφιχτά καρμπονάρα
7.00€

Αράβικη πίτα ολικής με κοτόπουλο στήθος, λιαστή
τομάτα, μαρούλι και σως μουστάρδας, συνοδεύεται
με σαλάτα πράσινη μίνι ή τηγανιτές πατάτες

Wrap αράβικη πίτα με γαλοπούλα

8.50€

ΖΥΜΑΡΙΚΑ

WRAP ΟΛΙΚΗΣ – ΛΕΥΚΕΣ

Wrap αράβικη πίτα ολικής με κοτόπουλο
στήθος

Ελληνική

Σάλτσα τομάτας, πιπεριά, ελιές, τυρί φέτα VE

Με γαλοπούλα, μπέϊκον, ζαμπόν, τυρί, τομάτα,
μαρούλι, σως και τηγανητές πατάτες

Wrap με φρέσκο αβοκάντο

8.00€

Σάλτσα τομάτας, κίτρινο τυρί VE

Με κοτόπουλο στήθος, μπέϊκον, ζαμπόν, τυρί,
τομάτα, μαρούλι, σως και τηγανητές πατάτες

Club sandwich

Μαργαρίτα

7.50€

Κρητική κριθαροκουλούρα, κρεμμύδι, φρέσκια
τομάτα, φέτα, κάπαρη, φρέσκια ρίγανη και παρθένο
ελαιόλαδο VE+R

ΠΑΙΔΙΚΟ ΜΕΝΟY
Πέννες βουτύρου

7.00€

Με παρμεζάνα

Ρόκα-Σπανάκι σαλάτα

8.50€
Wrap γεμιστή

Mε φρέσκια ρόκα, σπανάκι, προσούτο, αποξηραμένα
σύκα Ευβοίας, λιαστή τομάτα παρμεζάνα και
καβουρδισμένο αμύγδαλο σε βινεγκρέτ από
παλαιωμένο βαλσάμικο

Ταμπουλέ σαλάτα
Με γαρίδες σωτέ, ψιλοκομμένη τομάτα, αγγούρι,
μαϊντανό, δυόσμο, λεμόνι και έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

7.50€

Με κοτομπουκιές, τομάτα, μαρούλι & σως μουστάρδας

Τραγανές κοτομπουκιές
9.00€

Σερβιρισμένες με πατάτες τηγανητές και μαγιονέζα

*VE = Vegetarian *V = Vegan *R = Raw

7.50€

