Anu Bar & Restaurant
Akkadian Hotel
MENU
Ποικιλία ψωµιών και συνοδευτικών
Bread and accompaniments selection
2,00€ per person

ΣΝΑΚ / SNACK
2 φέτες φρυγανισµένο ψωµί µε γαλοπούλα, γκούντα, τοµάτα και φρέσκιες
τηγανητές πατάτες
2 slices of toasted bread with turkey, gouda, tomato and french fries
12,00€

Κλαµπ σάντουιτς µε ζαµπόν, µπέικον, γκούντα, τοµάτα, µαρούλι και µαγιονέζα
Club Sandwich with ham, bacon, gouda, tomato, lettuce, and mayo
17,00€

Κλαµπ σάντουιτς µε κοτόπουλο, γαλοπούλα, µπέικον, γκούντα, τοµάτα, µαρούλι
και µαγιονέζα
Club sandwich with chicken fillet, turkey, bacon, gouda, tomato, lettuce and
mayo
19,00€

Τυλιχτά πιττάκια µε ζουµερό κεµπάπ, τοµάτα και σος γιαουρτιού. Συνοδεύονται
µε φρέσκιες τηγανητές πατάτες

Mini souvlaki with kebab, tomato and light yogurt sauce. Accompanied with
french fries
18,00€

Τορτίγια µε κοτόπουλο, σαλάτα κόσλοου, παρµεζάνα, καλαµπόκι και γλυκιά σος
λεµονιού
Tortilla with chicken, coleslaw salad, corn and sweet lemon sauce
17,00€

Black Angus burger µε τσένταρ, µπέικον, τοµάτα, καραµελωµένο κρεµµύδι και
φρέσκιες τηγανητές πατάτες
Black Angus burger with cheddar, bacon, tomato, caramelized onions and
French fries
22,00€

3 µίνι burger µε κοτόπουλο, πράσινη σαλάτα, παρµεζάνα, αϊολί και τοµατίνια
3 mini burgers with chicken, green salad, aioli sauce and cherry tomatoes
20,00€

Πίτσα Μαργαρίτα (τοµάτα, βασιλικό και µοτσαρέλα)
Pizza Margherita (tomato sauce, basil and mozzarella)
14,00€

Πίτσα Ελληνική (φρέσκια τοµάτα, ελιές, κρεµµύδι, πιπεριές και φέτα)
Pizza Greca (fresh tomato, olives, onion, peppers and feta cheese)
16,00€

Πίτσα σπέσιαλ (ζαµπόν, µπέικον, µανιτάρια και πιπεριά)
Pizza Special (ham, bacon, mushrooms and peppers)
18,00€

WELNESS AND HEALTH
Φρέσκα φρούτα εποχής
Fresh seasonal fruits
12,00€

Γιαούρτι µε µέλι και φρέσκα φρούτα
Yoghurt with honey and fresh fruit
14,00€

ΟΡΕΚΤΙΚΑ / STARTERS
Χταπόδι µε φάβα και ντρέσινγκ κάπαρης
Octopus with fava and caper dressing
19,00€

Μύδια αχνιστά µε λευκό κρασί, βούτυρο και λουΐζα
Steamed mussels with white wine, butter and verbena
18,00€

Σεβίτσε λαβράκι µε εσπεριδοειδή
Seabass ceviche with citrus sauce
20,00€

Γαρίδες σαγανάκι αρωµατισµένες µε ούζο, φρέσκια ντοµάτα και τυρί φέτα
Shrimp saganaki flavoured with ouzo, fresh tomato and feta cheese
19,00€
Φτερούγες κοτόπουλου παναρισµένες, συνοδεύονται µε πράσινη σαλάτα και sweet
chili sauce
Chicken wings breaded, served with green salad and sweet chili sauce
17,00€

ΣΑΛΑΤΕΣ / SALADS
Ανάµεικτη σαλάτα µε ψητό χαλούµι, πορτοκάλι, τηγανητά φουντούκια και
ντρέσινγκ εσπεριδοειδών
Mixed salad with grilled halloumi cheese, orange, fried hazelnuts and citrus
dressing
17,00€

Παραδοσιακή ελληνική σαλάτα, µε βαρελίσια φέτα και λάδι αρωµατισµένο µε
ρίγανη
Traditional Greek salad with barrel aged feta cheese and oregano flavoured olive
oil
15,00€

Σαλάτα µε ψητό κοτόπουλο, ανάµεικτα λαχανικά µε ντρέσινγκ µαγιονέζας µε
passion fruit και νιφάδες παρµεζάνας
Grilled chicken salad with mixed vegetables, passion fruit, mayo dressing and
parmesan flakes
19,00€

Akkadian σαλάτα µε ανάµεικτα λαχανικά, τοµατίνια, ξινόµηλο και τρόπικαλ
ντρέσινγκ
Akkadian salad with mixed vegetables, cherry tomatoes, green apple and
tropical dressing
20,00€

PASTA / RISOTTO
Πέννες µε σάλτσα τοµάτας, παρµεζάνα και λάδι βασιλικού
Penne with tomato sauce, parmesan and basil olive oil
15,00€

Πέννες µε κοτόπουλο, µανιτάρια και ελαφριά κρέµα γάλακτος αρωµατισµένη µε
λάιµ και εστραγκόν
Penne with chicken, mushrooms and light white sauce flavoured with lime and
tarragon
18,00€

Μοσχαράκι ραγού µε παπαρδέλες , σάλτσα τοµάταw και λαχανικά
Veal ragù with pappardelle, tomato sauce, and vegetables
20,00€

Λινγκουίνι µε θαλασσινά και σάλτσα τοµάτας
Linguini with sea food and tomato sauce
22,00€

Αστακοµακαρονάδα µε φρέσκο αστακό Μυκόνου (κατόπιν παραγγελίας)
Lobster spaghetti with fresh Mykonian lobster (upon order)
120,00€

Ριζότο λαχανικών
Vegetable risotto
18,00€

ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΑ / MAIN COURSES
Φιλέτο κοτόπουλο µε ψητά λαχανικά, θυµάρι και ξύδι βαλσάµικο
Chicken fillet with grilled vegetables, thyme and balsamic vinegar
22,00€

Χοιρινό ψαρονέφρι µε σάλτσα καραµέλα ανανά και τζίντζερ, µανιτάρια και πατάτες
baby
Scallopini with pineapple caramel sauce, ginger, mushrooms and baby potatoes
24,00€

Black Angus Tomahawk 1,400gr για 2 άτοµα
Black Angus Tomahawk 1,400gr for 2 persons
170,00€

Black Angus Ribeye 400gr
75,00€

Αιγαιοπελαγίτικο λαβράκι µε πουρέ παντζάρι, και σπαράγγια
Aegean sea bass with beetroot puree, and asparagus
28,00€

Ψητός σολοµός µε µαύρο ρύζι και παπαρδέλες λαχανικών
Grilled salmon with black rice and vegetables
26,00€

Ψάρι ηµέρας
Fish of the day
75,00€

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ / SIDE DISHES
Ψητά λαχανικά µε ελαιόλαδο
Grilled vegetables with olive oil
9,00€

Βaby πατάτες σοτέ µε σκόρδο και δενδρολίβανο
Sautéed baby potatoes with rosemary and garlic
10,00€

Μανιτάρια σοτέ µε θυµάρι και ξύδι βαλσάµικο
Sautéed mushrooms with thyme and balsamic vinegar
10,00€

Φρέσκιες πατάτες τηγανητές
Fresh french fries
10,00€

Πράσινη σαλάτα µε τοµατίνια και λαδολέµονο
Green salad with cherry tomatoes and lemon oil dressing
8,00€

ΓΛΥΚΑ / DESSERTS
Banoffee
15,00€
Milk Chocolate
17,00€
Profiterole
17,00€
Tiramisu
18,00€

ΠΑΓΩΤΑ / ΙCE CREAM
Βανίλια / Σοκολάτα / Φράουλα
Vanilla / Chocolate / Strawberry
3,00€ scoop

Σορµπέ Λεµόνι / Φράουλα
Sorbet Lemon / Strawberry
4,00€ scoop

