
corali beach
RESTAURANT

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο ΦΠΑ

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ
ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ (ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ-ΑΠΟΔΕΙΞΗ)

IN THE PRICES VAT IS INCLUDED

CONSUMER IS NOY OBLIGED TO PAY IF THE NOTICE OF PAYMENT
HAS NOT BEEN RECEIVED (RECEIPT-INVOICE

ΟΠΟΥΔΗΠΟΤΕ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ 
ΤΗΓΑΝΙΤΗ ΠΑΤΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤEΨΥΓΜΕΝΗ

FRENCH FRIES ARE FROZEN

*ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ / FROZEN

corali beach
RESTAURANT

menu



Ψωμί 2 φέτες
(ανά άτομο)

Ορεκτικά

Τζατζίκι
(γιαούρτι, αγγούρι, σκόρδο,
ελαιόλαδο)

Μελιτζανοσαλάτα
(μελιτζάνα, πιπεριά, ντομάτα,
κρεμμύδι, φέτα, μαϊντανό, λεμόνι,
ξύδι, αλάτι, σκόρδο, ελαιόλαδο)

Ντάκος
(παξιμάδι, ντομάτα, κρεμμύδι,
φέτα, ρίγανη, κάπαρη, ελαιόλαδο)

Ψητά λαχανικά
(πιπεριές, ντομάτα, κρεμμύδι,
μελιτσάνες, κολοκυθάκια,
μανιτάρια)

Ντολμαδάκια
(αμπελόφυλλα, ρύζι, κρεμμύδι,
ντομάτα, κολοκυθάκια, πατάτα,
λεμόνι, ελαιόλαδο)

Σαγανάκι τυρί ένταμ
(τυρί, αλεύρι, αυγό, ελαιόλαδο)

Φέτα φούρνου
(φέτα, φύλλο κρούστας,
ελαιόλαδο, μέλι, σουσάμι)

Μύδια αχνιστά
(μύδια, κρασί, κρεμμύδι, σκόρδο,
αλάτι, μαϊντανός, ελαιόλαδο)

Γαρίδες σαγανάκι
(γαρίδες, ντομάτα, φέτα, ρίγανη,
ελαιόλαδο)

Μελιτζάνες & κολοκυθάκια
τηγανητά
(μελιτζάνες, κολοκυθάκια, αλεύρι,
ελαιόλαδο)

Ντοματοκεφτέδες

Πατάτες τηγανητές

2 slices of bread
(per person)

Tzatziki
(yoghurt cucumber garlic, , ,
olive oil)

Aubergine salad
(aubergine, pepper, tomato,
onion, feta, parsley, lemon,
vinegar, salt, garlic, olive oil)

Ntakos
(rusk, tomato, onion,
feta, oregano, caper, olive oil)

Roasted vegetables
(pepper, tomato, onion,
aubergines, courgettes,
mushrooms)

Stuffed vine leaves
(vine leaves, rice, onion,
tomato, courgettes, potatoes,
lemon, olive oil)

Saganaki edam cheese
(cheese, flour, egg, olive oil)

Feta in the oven
(feta, puff pastry,
olive oil, honey, sesame seeds)

Steamed mussels
(mussels, wine, onion, garlic,
salt, parsley, olive oil)

Shrimps saganaki
(shrimps, tomato, feta, oregano,
olive oil)

Aubergines & courgettes
fried
(aubergines, courgettes, flour,
olive oil)

Tomato balls

French fries

Appetizers

Μπύρες

Corona 335ml 
Mythos 330ml
Amstel 330ml
Heineken 330ml
Βαρελίσια

Beers

Corona 335ml
Mythos 330ml
Amstel 330ml
Heineken 330ml
Draught beer

Κρασί χύμα

Οίνος λευκός ξηρός 500ml
Οίνος λευκός ξηρός 1lt 
Οίνος ερυθρός ξηρός 500ml 
Οίνος ερυθρός ξηρός 1lt 
Ρετσίνα
Ποτήρι κρασί

Draught wine

White wine dry 500ml
White wine dry 1lt 
Red wine dry 500ml 
Red wine dry 1lt
Retsina
Glass of wine

Ρακί καραφάκι
Ούζο Πλωμάρι

Aλκοολούχα
τοπικά ποτά

Raki karafe
Ouzo Plomari

Local
alcoholic drinks

Vodka
Whiskey
Whiskey special 
Jin
Rum 
Martini
Campari 
Metaxa 

Vodka 
Whiskey 
Whiskey special 
Jin 
Rum 
Martini 
Campari 
Metaxa 

Aλκοολούχα
ποτά

Alcoholic
drinks

Καφέδες

Freddo espresso
Freddo cappuccino
Frappe
Frappe με παγωτό
Nes café 
Καφές φίλτρου 
Ελληνικός καφές 
Ελληνικός διπλός 
Espresso διπλός 
Espresso 
Cappuccino 
Latte 
Americano 
Irish coffee 
Σοκολάτα Viennue (ζεστή/κρύα)
Τσάι 
Milk shake 

Coffees

Freddo espresso 
Freddo cappuccino 
Frappe 
Frappe with ice cream 
Nes café 
Filter coffee 
Greek coffee 
Greek coffee double 
Espresso double 
Espresso 
Cappuccino 
Latte 
Americano 
Irish coffee 
Chocolate Viennue (hot/cold)
Hot tea 
Milk shake 



Σαλάτες

Χωριάτικη
(ντομάτα, κρεμμύδι, αγγούρι,
φέτα, ελιές, πιπεριές, παξιμάδι)

Φωλιά 
(λάχανο, μαρούλι, ντοματίνια, καρότο,
λιαστή ντομάτα, ξηρούς καρπούς,
σάλτσα μελιού, φλούδα παρμεζάνας,
αραβική πίτα)

Γαριδοσαλάτα
(γαρίδες βραστές, πιπεριές, αγγούρι,
ντομάτα, αυγό, κρεμμύδι, μαρούλι,
μουστάρδα, λεμόνι, αγγούρι τουρσί,
καπαρη, ντοματα λιαστή)

Τονοσαλάτα
(τόνος, μαγιονέζα, ντομάτα, αγγούρι,
αυγό, μαρούλι)

Κοτοσαλάτα
(μαρούλι, κοτόπουλο, ντοματίνια,
παρμεζάνα, κρουτόν, σουσάμι,
σάλτσα Caesar)

Greek salad
(tomato, onion, cucumber,
feta, olives, peppers, rusk)

Nest salad
(cabbage, lettuce, cherry tomatoes,
carrot, sundried tomato, nuts,
honey sauce, parmesan peels,
Arabian pie)

Shrimps salad
(boiled shrimps, peppers, cucumber,
tomato, egg, onion, lettuce, mustard,
lemon, pickled cucumber, caper,
sundried tomato)

Tuna salad
(tuna, mayonnaise, tomato,
cucumber, egg, lettuce)

Chicken salad
(lettuce, chicken, cherry tomatoes,
parmesan, croutons, sesame seeds,
Caesar sauce)

Salads

Μακαρόνια με γαρίδες
(ντομάτα, κρεμμύδι, σκόρδο, βούτυρο,
ούζο, παρμεζάνα, βασιλικό)

Μακαρόνια με κιμά
(σπαγγέτι, ελαιόλαδο, κιμάς από
μοσχάρι & χοιρινό, ντομάτα, κρεμμύδι)

Καρμπονάρα
(σπαγγέτι, ελαιόλαδο, μανιτάρια,
κρέμα γάλακτος, αυγό, αλλαντικά μιξ,
μαϊντανός)

Πίτσα Σπέσιαλ μεγάλη
(ζυμάρι, ντομάτα, ρίγανη, τυρί, ζαμπόν,
μπέικον, πιπεριά, μανιτάρια)

Πίτσα Μαργαρίτα μεγάλη
(ζυμάρι, ντομάτα, ρίγανη, τυρί)

Μακαρόνια με σάλτσα και τυρί

Spaghetti with shrimps
(tomato, onion, garlic, butter, ouzo,
parmesan, basil)

Spaghetti bolognaise
(spaghetti, olive oil, beef & pork
minced meat, tomato, onion)

Carbonara
(spaghetti, olive oil, mushrooms,
creme, egg, mix cold cuts,
parsley)

Pizza Special large 
(pastry, tomato, oregano, cheese,
ham, bacon, pepper, mushrooms)

Pizza Margarita large
(pastry, tomato, oregano, cheese)

Napolitana

Ζυμαρικά-Πίτσες Pasta-Pizzas

Επιδόρπια

Γιαούρτι με μέλι

Φρουτοσαλάτα

Παν κέικ
με σοκολάτα μπισκότο

Παγωτό ανάμεικτο

Βόλος παγωτό 

Γλυκό ημέρας

Desserts

Yoghourt with honey

Fruit salad

Pancake
with chocolate biscuit

Mixed ice cream

Ice cream scoop

Sweet of a day

Αναψυκτικά
(κόλα, γκαζόζα, πορτοκαλάδα,
λεμονάδα, σόδα, τόνικ)

Ενεργειακό ποτό

Τσάι παγωμένο

Ανθρακούχο νερό

Μεταλλικό νερό 1lt 

Μη αλκοολούχα
ποτά

Soft drinks
(cola, gazoza, orangeade,
lemonade, soda, tonik)

Energy drink

Ice tea

Sparkling water

Mineral water 1lt

Non-Alcoholic
drinks

Φυσικοί
χυμοί

Πορτοκάλι

Καρπούζι

Ανάμεικτος
(μπανάνα, μήλο, πορτοκάλι)

Fresh
juices

Orange

Watermelon

Mixed
(banana, apple, orange)



Μαγειρευτά

Στιφάδο
(χοιρινό, ελαιόλαδο, κρεμμύδι,
κρασί, ντομάτα, μπαχαρικά)

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

Κοτόπουλο λεμονάτο
(λεμόνι, αλεύρι, ελαιόλαδο,
αλάτι, ρίγανη)

Παπουτσάκια σπέσιαλ
(μελιτζάνες, κιμά, μπεσαμέλ,
ελαιόλαδο)

Μουσακάς σπέσιαλ
(μελιτζάνες, κιμάς, μπεσαμέλ,
ελαιόλαδο)

Γεμιστά σπέσιαλ
(ντομάτες, πιπεριές, ρύζι, κρεμμύδι, 

 δυόσμος, πατάτα, καρότο, κολοκύθι,
 μελιτζάνα, λεμόνι, αλάτι, ελαιόλαδο)

Stifado
(pork, olive oil, onion,
wine, tomato, spices)

Meatballs
in tomato sauce 
(minced meat, olive oil, tomato,
garlic, onion, bread,
mint, egg, spices)

Chicken in lemon sauce 
(lemon, flour, olive oil,
salt, oregano)

“Papoutsakia” special 
(aubergines, minced meat,
bechamel, olive oil)

Mousakas special 
(aubergines, minced meat,
bechamel, olive oil)

Stuffed tomato special
(tomatoes, peppers, rice, onion,
mint, potato, carrot, courgettes,
aubergines, lemon, salt, olive oil)

Cooked

Σολωμό*

Ξιφίας*

Γαρίδες*

Χταπόδι*

Τσιπούρα*

Αστακός 1kg*

Φρέσκα ψάρια 1kg

Θαλασσινά σχάρας

Salmon*

Sword fish fillet*

Shrimps*

Octopus*

Seabream*

Lobster 1kg*

Fresh fishes 1kg 

Seafood grilled

Καλαμάρια
Αθερίνα
Γλώσσα φιλέτο
Μπαρμπούνι

Τα πιάτα συνοδεύεται με την επιλογή σας:
1) λαχανικά γκριλ
2) πατάτες τηγανητές
3) ρύζι
4) σαλάτα

Θαλασσινά
τηγανητά*

Squids
Smelt
Sole fish fillet
Red mullet

Served with:
1) grilled vegetables
2) french fries
3) rice
4) salad

Seafood
fried*

Κρεατικά

Χοιρινή μπριζόλα

Παϊδάκια

Πανσετάκια

Σουβλάκι χοιρινό
ή κοτόπουλο

Κοτόπουλο σχάρας

Κοτόπουλο πανέ

Σνίτσελ χοιρινό αλα κρεμ

Ποικιλία κρεάτων 
(για ένα άτομο)

Pork chop

Lamb chops

Pansetta

Pork or chicken
souvlaki

Grilled chicken

Chicken pane

Pork schnitzel ala cream

Meat variety 
(per person)

Meat

Μπον φιλέ
(φιλέτο μοσχάρι)

Πέπερ στέικ
(φιλέτο μοσχάρι, πιπέρι,
μανιτάρια, σάλτσα πιπεριού)

Στρογκανόφ
(φιλέτο μοσχάρι, μανιτάρια,
κρεμμύδι, σάλτσα πιπεριού,
κρέμα γάλακτος)

Τα πιάτα συνοδεύεται με την επιλογή σας:
1) λαχανικά γκριλ
2) πατάτες τηγανητές
3) ρύζι
4) σαλάτα)

Bon fillet
(beef fillet)

Pepper steak
(beef fillet, pepper,
mushrooms, pepper sauce)

Stroganoff
(beef fillet, mushrooms,
onion, pepper sauce,
milk cream)

Served with:
1) grilled vegetables
2) french fries
3) rice
4) salad

Φιλέτα
μοσχαρίσια*

Beef
fillets*
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