
corali beach
HOTEL

22:00pm CLOSED

ALL
INCLUSIVEmenu

S E R V I C E
A LA CARTE

ΓΕΥΜΑ    PRANZO

12:30-15:00pm
ΔΕΙΠΝΟ    CENA

18:30-20:30pm

Πιάτα ημέρας Piatti del giorno

Στιφαδο
χοιρινό κρέας, ελαιόλαδο, κρεμμύδι,
κρασί, ντομάτα, μπαχαρικά
.

Γεμιστά σπέσιαλ
ντομάτες, πιπεριές, ρύζι, κρεμμύδι,
δυόσμος, πατάτα, καρότο, κολοκύθι,
μελιτζάνα, λεμόνι, αλάτι, ελαιόλαδο
.

Μουσακάς σπέσιαλ
μελιτζάνες, πατάτες, κολοκύθια,
κιμάς, μπεσαμέλ, ελαιόλαδο
.

Σουτζουκάκια με σάλτσα
κιμάς, ελαιόλαδο, ντομάτα, σκόρδο,
κρεμμύδι, ψωμί, δυόσμος, αυγό,
μπαχαρικά, αλάτι
.

Παπουτσάκια σπέσιαλ
μελιτζάνες, κιμάς, μπεσαμέλ,
ελαιόλαδο
.

Κοτόπουλο λεμονάτο

Stufato 
carne di maiale, olio d' oliva, 

 cipolla, vino, pomodoro, spezie
.

Ripieni special 
pomodori, peperoni, riso, cipolla,
menta, patate, carota, zucchini,
melanzane, olio d' oliva.
.

Musakas special
melanzane, patate, zucchini, carne
macinata, besciamella, olio d' oliva
.

Polpette al sugo
carne macinata, olio d' oliva,
pomodori, aglio, cipolla,pane,
menta, uova, spezie. 
.

Paputsakia speciali
melanzane, carne macinata,
besciamella, olio d' oliva
.

Pollo al limone

Της ώρας Alla griglia

Χοιρινή μπριζόλα
.

Παϊδάκια
.

Σουβλάκι χοιρινό
.

Σουβλάκι κοτόπουλο
κοτόπουλο, πιπεριά, ντομάτα,
κρεμμύδι
.

Μιξ γκριλ
μπιφτέκι χοιρινό, λουκάνικο,
κοτόπουλο, παϊδάκια
.

Μπιφτέκι
κιμάς μοσχαρίσιος & χοιρινός,
κρεμμύδι, ψωμί, αυγό, δυόσμο,
μπαχαρικά, γάλα, ούζο
.

Κοτόπουλο σχάρας
.

Κοτόπουλο πανέ
φιλέτο κοτόπουλο, γάλα,
φρυγανιά, ελαιόλαδο
.

Γύρος πίτα
.

Σνίτσελ χοιρινό
φρυγανιά, αυγό, ελαιόλαδο
.

Λουκάνικα χωριάτικα
.

Σνίτσελ α λα κρεμ

Bistecca di maiale
.

Costolette 
.

Spiedino di maiale
.

Spiedino di pollo
pollo, peperoni, pomodori,
cipolla
.

Grigliata mista di carne
polpettone di maiale, salsiccia,
pollo, costolette  
.

Polpettone
carne macinata mista di vitello
e maiale, cipolla,pane, uovo,
menta, spezie,latte, ouso.
.

Pollo alla griglia
.

Pollo impanato
filetto di pollo, pane tritato,
olio d oliva.
.

Γύρος πίτα
.

Cotoletta di maiale 
pane tritato, uova, olio d oliva.
.

Salsiccia casareccia
.

Cotoletta  alla panna

Ψάρια Pesci 

Καλαμάρια τηγανιτά*
Γλώσσα τηγανιτή*
Μιξ ψάρια τηγανιτά
Τσιπούρα
Μπακαλιάρος
Αθερίνα
Σαρδέλες

*κατεψυγμένα

Calamari fritte*
Sogliola fritte* 
Fritte mista di pesci
Orata 
Merluzzo
Aterina 
Sardine 

*congelati

THE ALL INCLUSIVE DRINKS



Σούπα ημέρας

Σαλάτες

Κοράλι σπέσιαλ
ντομάτα, αγγούρι, μαρούλι, καρότο,
κρεμμύδι, πιπεριά, αυγό, ζαμπόν,
τυρί φέτα, μαγιονέζα, τόνο
.

Χωριάτικη
ντομάτα, αγγούρι, φέτα, κρεμμύδι,
πιπεριά, ελιές, μαρούλι
.

Ντομάτα
ντομάτα, κρεμμύδι, ελιές
.

Ντομάτα-αγγούρι
ντομάτα, αγγούρι, κρεμμύδι, ελιές
.

Λάχανο
λάχανο, καρότο
.

Μαρούλι
μαρούλι, κρεμμύδι
.

Παντζάρια
.

Κοτοσαλάτα

Ορεκτικά Antipasti

Τζατζίκι
γιαούρτι, αγγούρι, σκόρδο, ελαιόλαδο
.

Μελιτζανοσαλάτα
μελιτζάνα, μυζήθρα, άμυλο, ξύδι,
σκόρδο, αλάτι, σκόρδο, μαγιονέζα,
ελαιόλαδο
.

Ντολμαδάκια
αμπελόφυλλα, ρύζι, κρεμμύδι,
ντομάτα, κολοκυθάκια, πατάτα,
λεμόνι, ελαιόλαδο
.

Μανιτάρια με κρέμα
μανιτάρια, βούτυρο, κρέμα γάλακτος,
κονιάκ, μυρωδικά διάφορα
.

Ντάκος
ντάκος, ντομάτα, φέτα, ελιές,
ρίγανη, ελαιόλαδο
.

Τυροπιτάκια
μυζήθρα, αλεύρι, ελαιόλαδο
.

Μελιτζάνες τηγανιτές
μελιτζάνες, αλεύρι, ελαιόλαδο
.

Κολοκυθάκια τηγανιτά
κολοκυθάκια, αλεύρι, ελαιόλαδο
.

Πατάτες τηγανιτές
πατάτες, ελαιόλαδο
.

Κεφτέδες
κιμάς, ψωμί, κρεμμύδι, ελαιόλαδο,
αυγό, γάλα, βάλσαμο
.

Ντοματοκεφτέδες
.

Κολοκυθοκεφτέδες
κολοκύθι, φρυγανιά, τυρί, κρεμμύδι,
αυγό, βάλσαμο, κανέλλα, ελαιόλαδο,
ντομάτα
.

Φέτα τυρί

*κατεψυγμένα

Tzatziki
yogurt, cetriolo, aglio, olio di oliva
.

Insalata di melanzane
melanzana, ricotta, “amilo”,
aceto, aglio, sale, maionese,
olio di oliva
.

Involtini di foglie di vite ripieni di riso
foglie di vite, riso, cipolla,
pomodoro, zucchini, patata,
limone, olio di oliva
.

Funghi alla panna
funghi, burro, panna,
cognac, spezie
.

Frisella
frisella, pomodoro, formaggio feta,
olive, origano, olio di oliva
.

Calzoncini di formaggio
ricotta, farina, olio di oliva
.

Melanzane fritte
melanzane, farina, olio di oliva
.

Zucchine fritte
zucchine, farina, olio di oliva
.

Patate fritte
patate, olio di oliva
.

Polpettine di carne
carne macinata, pane, cipolla,
olio di oliva, uova, latte, menta
.

Polpettine di pomodoro
.

Polpettine di zucchine
zucchine, fette biscottate, formaggio,
cipolla, uova, menta, canella,
olio di oliva, pomodoro
.

Formaggio feta

*congelati

Zuppa del giorno

Insalate

Corali special
pomodoro, cetriolo, lattuga, carota,
cipolla, peperone,uovo, prosciutto cotto,
formaggio feta, maionese, tonno
.

Insalata Greca
pomodoro, cetriolo, formaggio feta,
peperone, olive, lattuga
.

Insalata di Pomodoro
pomodoro, cipolla, olive
.

Insalata di Pomodoro e Cetriolo
pomodoro, cetriolo, cipolla, olive
.

Insalata di  Cavolo
cavolo, carota
.

Insalata di Lattuga
lattuga, cipolla
.

Insalata di rape rosse
.

Insalata di pollo

Ομελέτες Frittate

Ομελέτα ζαμπόν
αυγό, ελαιόλαδο, ζαμπόν

Ομελέτα μπέικον
αυγό, ελαιόλαδο, μπέικον

Ομελέτα τυρί
αυγό, ελαιόλαδο, τυρί

Ομελέτα μανιτάρια
αυγό, ελαιόλαδο, μανιτάρια

Ομελέτα σπέσιαλ
αυγό, ζαμπόν, τυρί, μπέικον,
πατάτες, ντομάτα, πιπεριά,
μανιτάρια, ελαιόλαδο
.

Frittata con prosciutto
uovo, olio di oliva, prosciutto

Frittata con pancetta affumicata
uovo, olio di oliva, pancetta affumicata

Frittata di formaggio
uovo, olio di oliva, formaggio

Frittata di funghi
uovo, olio di oliva, funghi

Frittata special
uovo, prosciutto, formaggio, pancetta
affumicata, patate, pomodoro,
peperone, funghi, olio di oliva
.

Πίτσες Pizze

Πίτσα σπέσιαλ*
ζυμάρι, ντομάτα, ρίγανη, τυρί,
ζαμπόν, μπέικον, πιπεριά,
μανιτάρια

Πίτσα μαργαρίτα*
ζυμάρι, ντομάτα, ρίγανη, τυρί

Pizza special*
pomodoro, origano, formaggio,
prosciutto cotto, pancetta affumicata,
peperoni, funghi

Pizza margherita*
pomodoro, origano, formaggio

Ζυμαρικά Pasta

Μακαρόνια με κιμά
μακαρόνια, ελαιόλαδο, κιμάς
μοσχαρίσιος & χοιρινός,
ντομάτα, κρεμμύδι

Μακαρόνια σάλτσα & τυρί
σπαγγέτι, τυρί, ελαιόλαδο,
ντομάτα, κρεμμύδι, πιπεριά

Καρμπονάρα
σπαγγέτι, ελαιόλαδο, μπέικον,
μανιτάρια, κρέμα γάλακτος,
αυγό, μαϊντανός

Παστίτσιο
σπαγγέτι, κιμάς μοσχαρίσιος
& χοιρινός, μπεσαμέλ

*κατεψυγμένα

Pasta al ragù
pasta, olio d' oliva,
ragù misto di vitello e maiale,
pomodoro, cipolla

Pasta al sugo e formaggio
spaghetti, formaggio, olio d' oliva,
pomodoro, cipolla, peperoni

Alla carbonara
spaghetti, olio d' oliva,
pancetta affumicata, funghi,
panna, uova, prezzemolo

Pasticcio 
spaghetti, ragù misto di vitello
e suino, besciamella

*congelati
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