


Ζεστό ψωμί από τον ξυλόφουρνο € 2,00 
με ντιπ και παραδοσιακές ελιές
woodfired bread with dips and traditional olives

ΣΑΛΑΤΕΣ / SALADS
Κρητική σαλάτα € 9,00
ντοματίνια, κρεμμύδι, αγγούρι, κάπαρη, ελιές, κρίθινο παξιμάδι, 
ξινομυζήθρα, κρίταμο
Cretan Greek Salad
cherry tomato, onion, cucumber, caper, olives, rusk, xinomyzithra, krimatos

Σαλάτα ταμπουλέ € 8,00
πλιγούρι, ντομάτα, μαϊντανό, δυόσμο, φρέσκο χυμό λεμονιού
Tabbouleh Salad Groats tomato, parsley, mint, fresh lemon juice

Σαλάτα Καίσαρα € 11,00
φιλετίνια κοτόπουλο, παρμεζάνα, dressing καίσαρα
Caesar’s Salad chicken fillets, parmesan cheese, caesar dressing

Σαλάτα σολομού € 12,00
λόλα, μαρούλι, φρέσκο κρεμμύδι, άνηθο, αγγούρι, 
καπνιστό σολομό, φύκια wakame, σόγια σως
Salomon Salad
Green salad, lettuce, fresh onion, dill, cucumber, smoked salmon, wakame 
seaweed, soy sauce

ΟΡΕΚΤΙΚΑ / APPETIZERS
Χταπόδι σχάρας με σως βαλσάμικο € 14,00 
Grill Octapus served with balsamic sauce

Καλαμάρι τηγανητό / Fried Squid € 9,50

Γαύρο τηγανητό / Fried anchovy € 7,50

Γαρίδες* σαγανάκι € 13,00 
σβησμένες με ούζο, κόκκινη σάλτσα και φέτα Π.Ο.Π. Λήμνου
Shrimp* Saganaki
Cooked with ouzo, red sauce and feta cheese from Lemnos Island

Φάβα Σαντορίνης με κάπαρη και κρεμμύδι φρέσκο € 6,50 
Split Peas Santorinis, Caper, fresh onions

Πατάτες τηγανητές country με σως μουστάρδας € 4,50
Country style French fries with mustard sauce

Ταλαγάνι ψητό με μαρμελάδα σύκο € 7,50
Grilled Talagani Greek checee with fig jam

Παραδοσιακό τζατζίκι / Traditional Greek Tzatziki € 4,00

Ταραμοσαλάτα με λευκό ταραμά / White fish roe dip € 5,00

Ελληνική φέτα με λαδορίγανη € 5,00
Greek feta cheese with olive oil and oregano

BURGERS –  CLUB SANDWICHES
Beef Burger Amaronda € 12,50
με μπιφτέκι από 100% μοσχαρίσιο κιμά, τυρί τσένταρ, ντομάτα, 
καραμελωμένα κρεμμύδια,  σως bbq και τηγανιτές πατάτες country 
with 100% beef burger, cheddar cheese, tomato, caramelized onions, bbq 
sauce and french fries country

Chicken Club Sandwich € 11,00
κοτόπουλο, μπέικον, ντομάτα, ρόκα, μαγιονέζα, αυγό, πατάτες country
chicken, bacon, tomato, rocket, mayonnaise, egg, country potatoes

Club Sandwich € 9,00
με ζαμπόν, μπέικον, τυρί, μαγιονέζα και τηγανητές πατάτες                                                                                                                
with ham, bacon, cheese, mayonnaise and french fries

Burger Σολομού € 9,00
με καπνιστό σολομό, σε ψωμί άνθρακα με baby σπανάκι, φέτες αγγούρι, 
άνηθο και πάστα αβοκάντo (σερβίρεται με δροσερή σαλάτα)
Salmon Burger
with smoked salmon, on carbon bread with baby spinach, slices of cucumber, 
dill and avocado paste (served with fresh salad)

ΠΙΤΣΑ / PIZZA
Πίτσα Μαργαρίτα με σάλτσα ντομάτας, μοτσαρέλα € 9,00
Margarita Pizza Tomato sauce & mozzarella

Πίτσα Capricciosa με σάλτσα ντομάτας, μοτσαρέλα, μπέικον, ζαμπόν € 12,00
Capricciosa Pizza Tomato sauce, mozzarella, bacon and ham

Πίτσα Hawaii με σάλτσα ντομάτας, μοτσαρέλα, μπέικον, ανανά € 13,00 
Hawaii Pizza Tomato sauce, mozzarella, bacon and pineapple

ΡΙΖΟΤΟ - ΖΥΜΑΡΙΚΑ / RIZOTTO - PASTA
Ριζότο με μελάνι σουπιάς € 16,00
με κόλιανδρο και πορτοκάλι φιλέτο
Risotto with cuttlefish ink  
with coriander and orange fillet

Φαρφάλες με σολομό € 16,00
φρέσκο κρεμμύδι και άγρια μανιτάρια
Farfalle with Samlon
fresh onion and wild mushrooms

Λιγκουίνι με απάκι € 14,00
πέστο βασιλικού και φρέσκια ντομάτα
Linguini with Apaki (smoked pork)
Pesto sauce and fresh tomato. Served for one or two people

 για 1 άτομο /2 άτομα
Κριθαρότο Di Mare € 16,00 / € 30,00
με γαρίδες*, καλαμάρι*, μύδια, φρέσκο βασιλικό και ντομάτα 
Kritharoto Di Mare  Served for one or two people
Pasta with shrimp*, squid*, mussels, fresh basil and tomato

Αστακομακαρονάδα (κατόπιν παραγγελίας) € 75,00 / Kgr
Lobster Spaghetti (Please be sure to make your order 3 hours in advance)

ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΑ / MAIN DISHES
Τραγανό φιλέτο μπακαλιάρου € 18,00
με σαλάτα από παντζάρι και ελληνικό πέστο βασιλικού
Crisp fillet of cod
with beetroot salad and Greek basil pesto

Rib Εye € 24,00 
με πουρέ πατάτας με άρωμα μαστίχας και σαλάτα ρόκα, ντοματίνια
with mashed potatoes, aroma mastique and rocket salad, cherry tomatoes

Κοτόπουλο φιλέτο καραμελωμένο € 14,00 
με BBQ σως, πατάτες country και πράσινη σαλάτα
Chicken fillet caramelized
with bbq sauce, country potatoes and green salad

Φέτα σολομού € 18,00
με dressing εσπεριδοειδών και σωτέ λαχανικών
Salmon slice
with citrus dressing and sauté salad

Φρέσκο ψάρι ημέρας / Fresh Fish € 60,00/ Kgr
Κατόπιν παραγγελίας
(Please be sure to make your order 24 hours in advance)

ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ / DESSERTS 
Ποικιλία Παγωτών (Μπάλα) / Selection of ice creams (Scoop)  € 2,50

Πορτοκαλόπιτα με παγωτό βανίλια Μαδαγασκάρης € 7,50 
Orange pie with vanilla ice cream Madagascar

Cheesecake € 7,00 
με μαρμελάδα σύκου και κραμπλ αρωματισμένο με μαστίχα
with fig Jam, crample and mastique aroma

Κορμός σοκολάτας με butterscotch € 7,50
Chocolate bar with butterscotch

Φρούτα Εποχής / Seasonal Fruits € 7,00
 

* Κατεψυγμένο προϊόν / * Frozen product



ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ / SOFT DRINKS 
Αναψυκτικά 250ml / Soft drinks 250 ml € 3,00
Coca cola / Sprite / Fanta / Schweppes soda / Schweppes Tonic

Νερό/Water Acqua Panna Natural Mineral Water 0,5 ltr/1ltr €1,50/€2,00

Νερό Κορπή / Mineral water Korpi 0,5 ltr / 1ltr € 1,00/€ 1,50 

Νερό Ανθρακούχο Κορπή / Sparkling local water Korpi 330 ml € 2,50

Sparkling water Perrier 330 ml € 3,00

S. Pellegrino 250 ml / 750 ml € 2,50 / € 4,00

ΜΠΥΡΕΣ / ΒEERS 
Amstel 330 ml € 4,50

Fischer 330 ml  € 6,00

Sol 330 ml  € 5,00

Alfa Retro 330 ml  € 3,50

Mythos 330 ml € 4,20

Buckler (alcochol free) 330 ml  € 4,30

Heineken Βαρελίσια / Heineken Draft  € 4,00

OUZO
Βαρβαγιάννη / Ouzo Varvagianni 200 ml € 9,00

Πλωμάρι / Ouzo Plomari 200 ml € 8,50

Ούζο Μίνι / Ouzo Mini 200 ml  € 8,00

Ούζο Βυθός / Ouzo Vithos 200 ml  € 8,00

ΤΣΙΠΟΥΡΟ / TSIPOURO
Τσιλιλής / Tsililis 200 ml € 9,00

Μπαμπατζίμ / Babatzim 200 ml € 9,00

Τσιλιλής Μοσχάτο Αμβούργου  / Tsililis Premium 200 ml €13,00

WINES 
Κρασί Ποτήρι / Glass of House Wine € 6,00

ΛΕΥΚΑ ΚΡΑΣΙΑ / WHITE WINES

ΛΕΥΚΑ ΚΡΑΣΙΑ / WHITE WINES

Μαλαγουζιά Κτήμα Σαμπάνη, ΠΓΕ Στερεά Ελλάδα, (Μαλαγουζιά) € 17,00
Malagouzia, Sampanis Estate, PGI Central Greece, Malagouzia
Χρυσοκίτρινο χρώμα, φρουτώδη αρώματα, νότες ροδάκινου και ανανά. 
Ιδανικό για θαλασσινά, τυριά και σαλάτες
Golden - yellow color, fruit aromas, fresh notes of peach and pineapple. 
An ideal accompaniment to seafood, cheeses and salads

Βιβλία Χώρα ΠΓΕ Παγγαίο, (Sauvignon Blanc, Ασύρτικο) € 25,00
Vivlia Chora PGI Sauvignon Blanc, Pangeo, Assyrtiko 
Πλούσια αρώματα πράσινου μήλου, φύλλα πορτοκαλιού 
με λεμωνάτο τελείωμα
Rich aromas of Green Apple, Orange sheets with lemon finish 

Oύριος άνεμος, Κτήμα Σαμπάνης (Μαλαγουζιά-Ασύρτικο) € 10,00 
Fair Wind, Sampanis Estate (Malagouzia-Assyrtiko)
Απαλό λεμονοπράσινο χρώμα με σαγηνευτική διαύγεια. 
Συνοδεύει ψάρια, οστρακοειδή, σαλάτες και λευκά κρέατα 
με ελαφριές λευκές σάλτσες. 
Pale lemon-green color with seductive clarity. Accompanies fish, 
shellfish, salads and light white sauces.

Chateau Julia Κτήμα Κ. Λαζαρίδης ΠΓΕ Δράμα, (Chardonnay)  € 28,00
Chateau Julia Estate Mr. Lazaridis PGI Drama, Chardonnay 
Κομψό λευκό κρασί με όμορφη μύτη, αρώματα λεμονιού, ανανά 
και λουλουδιών, με σωστή οξύτητα και μακριά επίγευση
Elegant white wine with beautiful nose, aromas of lemon,pineapple 
and floral, with correct acidity, long aftertaste

Disperato, Italy,100% (Garganega) € 18,00
Λευκό κρασί, με χρυσαφί χρώμα. 
Έντονα αρώματα από άνθη και τροπικά φρούτα
White wine with golden color. Instant aromas from flowers and tropical fruits

Χρυσόλιθος Λευκός, Λευκό ξηρό (Chardonnay, Μαλαγουζιά) € 17,00
Chrisolithos White White Dry (Chardonnay, Malagousia)
Φωτεινό, χρυσοκίτρινο χρώμα. Έντονα φρουτώδη αρώματα ροδάκινου, 
πεπονιού και ανανά. Στον ουρανίσκο είναι ζεστό, πολύπλοκο, ισορροπημένο 
με χαρακτηριστική μεταλλικότητα. Απολαύστε το με θαλασσινά, ψάρια, 
αστακό και πουλερικά.
Bright, straw-yellow color. Intense fruity aromas of peach, melon and pineap-
ple. In the palate it is warm, complex, balanced with characteristic minerality. 
Enjoy it with seafood, fish, lobster and poultry. 



ΑΦΡΩΔΕΙΣ ΟΙΝΟΙ - ΣΑΜΠΑΝΙΕΣ
SPARKLING WINE - CHAMPAGNE

Μοσχάτο Ντάστι Ποτήρι / Glass of Moscato d ‘asti  € 6,00

Prosecco 0,2 ltr bottle / 0,75 ltr € 6,50 / 23,00

Moet & Chandon Brut Imperial  € 115,00

Moet & Chandon Rose Imperial  € 122,00

Veuve Clicquot Brut  € 116,00

Veuve Clicquot Rose  € 125,00

Dom Pérignon Cuvee  € 350,00

ΡΟΖΕ ΚΡΑΣΙΑ / ROSE WINES

Oύριος άνεμος ροζέ, (Grenache Rouge-Syrah)  € 10,00 
Fair Wind roze, Grenache Rouge-Syrah
Απαλό σομόν χρώμα. Πολύ εκφραστικά τα αρώματα κόκκινων φρούτων στη 
μύτη και άγρια φράουλα, άνθη, καραμέλα βουτύρου και μεσογειακά βότανα.
• Pale salmon color. Very expressive aromas of red fruit in the nose and wild 
strawberry, flowers, butter caramel and Mediterranean herbs. 

Βιβλία Χώρα ΠΓΕ Παγγαίο, (Syrah)  € 26,00
Vivlia Chora PGI Pangeo, Syrah 
Δροσερό με λουλουδάτη μύτη και φρουτώδη χαρακτήρα
Cool with floral aromas and fruity character 

Πανσέληνος, Οινοποιείο Λύκος, ΠΓΕ Εύβοια (Grenache, Syrah)  € 16,00
Full moon, Lykos Winery, PGI Evia, Grenache, Syrah 
Αρώματα τροπικών φρούτων με νότες μέντας και βοτανικές νύξεις
Aromas of tropical fruit with hints of mint and herbal hints 

Elixir, Κτήμα Σαμπάνη, (100% Λημνιώνα)  € 18,00
Elixir, Sampanis Estate, 100% Limnionas
Ξηρό κρασί με εκφραστικά αρώματα κόκκινων φρούτων, άνθη 
και καραμέλας βουτύρου
Dry wine, very expressive aromas of red fruit, flowers, and butter caramel 

La Tour, Mellas Idylle  € 32,00
Απαλό ροζέ χρώμα, με διάρκεια και όγκο. Αρώματα αποξηραμένων λουλουδιών
Soft rosé color, with duration and volume. Desserts of dried flowers

A.Muse, Ροζέ Ξηρό (Sauvignon Blanc, Mούχταρο) € 22,00
A.Muse Rose Dry (Sauvignon Blanc, Mouhtaro)
Το χρώμα του είναι πολύ απαλό ροζέ, ευχάριστο στην όψη, με όμορφο 
χρώμα σολομού! Στο στόμα ελαφρύ, φρουτώδης, ζωντανό και κομψό.
Ιδανικό για να συνοδεύει φρέσκα θαλασσινά, σαλάτα και πίτες λαχανικών. 
A.muse is light, fruity, smooth, lively and elegant.
Ideal to accompany fresh seafood, salad and vegetable pies. 

KΟΚΚΙΝΑ ΚΡΑΣΙΑ / RED WINES

Κτήμα Σαμπάνη, Syrah, ΠΓΕ Στερεά Ελλάδα   € 16,00
Syrah, Sampanis Estate, PGI Central Greece
Ωρίμανση σε βαρέλια γαλλικής δρυός για 12 μήνες. 
Διαθέτει βαθύ ρουμπινί χρώμα, αρώματα ώριμων φρούτων 
με το βατόμουρο, το κεράσι και τα φρούτα του δάσους να ξεχωρίζουν.
Matured in French oak barrels for 12 months. 
Deep ruby color, ripe fruit aromas with blackberry, cherry and fruit of the 
forest top notes. It is characterized by its minerality and its spicy character.

Κράτιστος Οινοποιείο Λύκος ΠΓΕ Νεμέα, Αγιωργίτικο  € 20,00
Kratistos Lykos winery PGI Nemea, Agiorgitiko 
Ώριμα αρώματα φράουλας, κερασιού, σοκολάτας 
με βελούδινες τανίνες και ιδανική οξύτητα
Ripe aromas of Strawberry, cherry, chocolate with velvetytannins 
and great acidity 

Μαγικό Βουνό Ν. Λαζαρίδης ΠΓΕ Δράμα Cabernet Sauvignon, 
Cabernet Franc € 35,00
Magic Mountain N. Lazaridis PGI Cabernet Sauvignon Drama, Cabernet Franc 
Βαθυκόκκινο χρώμα, μπουκέτο μπαχαρικών και ώριμων μαύρων φρούτων
Deep red colour, bouquet of spices and ripe black fruits 

Κανένας Κτήμα Τσάνταλη ΠΓΕ Ίσμαρος, Sryarah, Μαυρούδι  € 26,00
Kanenas Estate Tsantali PGI Ismaros, Sryarah, Mavroudi 
Ένα γεμάτο και ισορροπημένο κρασί. Βαθυκόκκινο χρώμα, 
πολύπλοκο μπουκέτο κόκκινων φρούτων και μπαχαρικών
A full and balanced wine. Deep red colour, complex bouquet of red fruits 
and spices 

Γέφυρα, Οινοποιείο Λύκος  € 8,00
Gefyra, Lykos Winery
Αρώματα τριαντάφυλλου και κόκκινων φρούτων. Συνδυάζεται με κρεατικά
Rose and crunchy red fruits. Paired with meats

Valpolicella Classico, Italy  € 17,00
Φωτεινό κόκκινο χρώμα. Έντονο άρωμα από κεράσι και άγρια μούρα. 
Bright red color. Bright aroma of cherry and wild berries. 



amarondaresort.com

* Κατεψυγμένο προϊόν / * Frozen product
Ενημερώστε μας για τυχόν αλλεργίες στα υλικά μας.

Please contact us to discuss any allergies or dietary requirements you may have.

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

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

Tο κατάστημα υποχρεούται να διαθέτει έντυπα δελτία, σε ειδική θήκη δίπλα στην έξοδο, 
για τη διατύπωση οποιαδήποτε διαμαρτυρίας.

The shop is obliged to have printed documents, in a special case beside the exit 
for setting out of any existed complaint.

Aγορανομικός Yπεύθυνος / Responsible: Aggelos Lamprou
Στις τιμές συμπεριλαμβάνονται όλες οι νόμιμες επιβαρύνσεις / The prices include all taxes and Services


