
Dinner Menu

Oyster bar

Oysters 6 pieces                                                                                      36,00€
Στρείδια 6 τμχ 
 
Cockles 6 pieces                                                                                      24,00€
Κυδώνια 6 τμχ
 
Sea urchin salad with extra virgin olive oil & lemon                                                     36,00€
Αχινοσαλάτα με έξτρα παρθένο ελαιόλαδο & λεμόνι   

Caviar Beluga 30 gr. with traditional garnishes        380,00€
Χαβιάρι Beluga 30 γρ. με παραδοσιακή γαρνιτούρα   

Grey mullet roe from Mesologgi                                                            24,00€
Αυγοτάραχο Μεσολογγίου   

Santa Marina’s sea food feast (for 2 persons)                  145,00€ 
Mediterranean lobster, oysters, cockles, shrimps & sea urchin            
salad with remoulade sauce, grey mullet roe dressing
Santa Marina πανδαισία θαλασσινών (για 2 άτομα) 
Μεσογειακός αστακός, στρείδια, κυδώνια, γαρίδες & αχινοσαλάτα
με σάλτσα ρεμουλάντ & λαδολέμονο αυγοτάραχου
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Buddha Bar Signature Sushi
Thai chili spicy tuna with spicy mayo  16,00€
New style sea bream with green apple sauce  20,00€
New style tuna sashimi with ginger mint sauce  20,00€
Philadelphia unagi roll  18,00€

Sushi

SUSHI MAKI ROLL (8 pieces)

California / Avocado & king crab   20,00€ 
Dragon roll / Shrimp tempura & avocado   20,00€ 
Kappa / Cucumber or avocado or asparagus   12,00€ 
OMG/ Shrimp tempura, salmon tataki on top & truffle dressing   24,00€
Vegetarian / Grilled carrots, pepper zucchini gobo & avocado                  12,00€
Tiger / Spicy salmon roll with scallion & avocado   14,00€ 
Spicy Tuna / Tuna scallion with tempura crunch   16,00€ 
Rainbow / Crab, tuna, salmon & avocado on top   24,00€ 
Sake / Salmon maki   14,00€
Green Fuji / Salmon, avocado, onion & flying fish roe   16,00€ 
Spicy King Crab / Crab, avocado & tempura crunch   22,00€

NIGIRI SUSHI (2 pieces)

Ebi/ Shrimp     8,00€
Hamachi / Yellowtail   10,00€
Sake  / Salmon     9,00€
Suzuki / Sea  bass   10,00€
Tobiko / Flying fish roe     6,00€
Ikura/ Salmon roe     8,00€
Otoro / Tuna belli    14,00€ 



Dinner Menu

HAND ROLLS TEMAKI (2 pieces)

Temaki salmon / Salmon & cucumber   10,00€
Spicy hama chi / spicy yellowtail with cucumber & scallion   12,00€

SASHIMI (6 pieces)
 
Maguro  / Tuna   20,00€  
Sake  / Salmon   16,00€  
Suzuki / Sea bass   18,00€ 
Amberjack / Yellowtail   18,00€
Sashimi mix / 12 pieces        36,00€

REGULAR COMBO (18 pieces)  44,00€

4 pieces nigiri salmon & tuna
4 pieces salmon philly
4 pieces spicy king crab
6 pieces sashimi, salmon, tuna & seabass

DELUXE COMBO (28 pieces)  60,00€

6 pieces nigiri
6 pieces sashimi
4 pieces California roll
4 pieces spicy salmon roll
4 pieces shrimp tempura 
4 pieces spicy tuna roll

SANTA MARINA’S BOAT  (27 pieces) 95,00€

6 pieces spicy king crab
6 pieces salmon philly
6 pieces nigiri yellowτail - BBQ eel - salmon
9 pieces sashimi sea bass - salmon - tuna
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Dinner “Family Style”  Minimum of 4 persons  78,00€ per person 

APPETIZERS

Spicy tuna tartar with avocado & pink grapefruit           
Πικάντικο ταρτάρ τόνου με αβοκάντο & ροζ γκρέιπφρουτ

Buddha Bar chicken salad
Σαλάτα Buddha Bar με κοτόπουλο

Assortment of maki sushi
Ποικιλία από sushi maki

Spring rolls with sweet & sour passion fruit sauce (V)
Spring rolls με γλυκόξινη σάλτσα από φρούτα του πάθους

MAIN COURSES

Black pepper wok fried beef
Μοσχαράκι τηγανητό στο wok με μαύρο πιπέρι

Red prawn curry with coconut milk
Γαρίδες με κόκκινο κάρυ & γάλα καρύδας

Grilled teriyaki thyme lemon salmon
Ψητός σολωμός teriyaki αρωματισμένος με λεμόνι & θυμάρι

Hot Buddha Bar noodles
Ζεστά noodles Buddha Bar

Fried rice
Τηγανητό ρύζι

DESSERT

Mango soup with strawberry sorbet
Σούπα από μάνγκο με σορμπέ φράουλας

or

Valrhona chocolate fondant with caramel ice cream (V)
Fondant από σοκολάτα Valrhona με παγωτό καραμέλα (V)

Coffee, espresso
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Cold Appetizers
Asian style gazpacho with shrimps & croutons                18,00€
Ασιατική σούπα γκασπάτσο με γαρίδες & κρουτόν

Buddha Bar chicken salad              20,00€
Σαλάτα Buddha Bar με κοτόπουλο

Spicy tuna tartar with avocado & pink grapefruit                                 26,00€
Πικάντικο ταρτάρ τόνου με αβοκάντο & ροζ γκρέιπφρουτ

Green papaya salad with mango (V)                             16,00€
Σαλάτα με πράσινη παπάγια & μάνγκο

Beef salad with lemongrass & vermicelli                        22,00€
Σαλάτα με λεπτοκομμένες φέτες φιλέτου μοσχαριού, 
λεμονόχορτο & βερμιτσέλι ρυζιού

Belon oyster with ponzu & vege salsa                        38,00€
Στρείδια Belon με ponzu & τραγανά λαχανικά

Alaskan king crab salad with mango pickle                  38,00€
Σαλάτα με καβούρι & τουρσί από μάνγκο

Buddha Bar sashimi tacos with sea bass & tuna                         20,00€
Buddha Bar tacos θαλασσινών με λαβράκι & τόνο
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Hot Appetizers ΟΟΟΟΟΟΟΟ 
Spring rolls with sweet and sour passion fruit sauce “V”                 16,00€
Spring rolls με γλυκόξινη σάλτσα από φρούτα του πάθους

Grilled asparagus with shisho salsa (V)             18,00€
Ψητά σπαράγγια με σάλτσα shisho 

Deep fried calamari, sweet & sour sambal sauce                          22,00€
Τηγανητό καλαμάρι με γλυκόξινη σώς sambal

Shrimp’s tempura with spicy mayonnaise                                              24,00€
Τεμπούρα από γαρίδα με πικάντικη μαγιονέζα

Sautée calamari with baby spinach, roasted hazelnuts & lime with chili garlic dressing  22,00€
Καλαμάρι σωτέ με μικρά φύλλα από σπανάκι, καβουρντισμένα φουντούκια 
με ντρέσινγκ από λάϊμ & τσίλι

Chilly garlic edamame with lemon (V)               7,50€
Καυτερά edamame με σκόρδο και λεμόνι 

Steamed edamame with sea salt (V)                   6,00€
Edamame ατμού με ανθό αλατιού

Noodles
Shrimp’s pad thai                 22,00€
Γαρίδες pad thai

Buddha Bar hot noodles with chicken                    16,00€
Buddha Bar ζεστά noodles με κοτόπουλο

Buddha Bar hot noodles (V)                    12,00€
Buddha Bar ζεστά noodles λαχανικών 
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Main Dishes
Seared tuna with Indian curry & quinoa passion fruit salad             32,00€
Τόνος σε κρούστα από κάρυ, με κινόα από φρούτα του πάθους 
& σάλτσα από πικάντικο μάνγκο

Fried Mediterranean sea bass with chilly nam pla sauce                  30,00€
Τηγανητό λαβράκι Μεσογείου με πικάντικη σάλτσα nam pla

Roasted black cod, miso, truffle & yuzu sauce                     42,00€
Ψητός μαύρος βακαλάος με miso, τρούφα & σάλτσα yuzu

Steamed sea bream Chinese style              38,00€
Φαγκρί ατμού Κινέζικου στυλ

Teriyaki grilled salmon with pickles                           28,00€
Ψητός σολωμός teriyaki με πίκλες

Thai red curry shrimp’s with lemongrass rice                              30,00€
Γαρίδες με κόκκινο κάρυ & αρωματισμένο ρύζι με λεμονόχορτο

Duck breast roasted with truffle teriyaki sauce                     32,00€
Ψητό στήθος πάπιας με σάλτσα teriyaki & λάδι τρούφας

Lamb green curry with mango chutney                            28,00€
Αρνάκι με πράσινο κάρυ & chutney από μάνγκο

Grilled rib-eye black angus beef with anticucho sauce              42,00€
Ψητό Rib-eye black angus μοσχαρίσιο με σάλτσα anticucho

Black pepper wok fried beef                 26,00€
Μοσχαράκι τηγανητό στο wok με μαύρο πιπέρι

Wok fried chicken with cashew nuts                        30,00€
Κοτόπουλο τηγανητό με φυστίκια κάσιους

Sides
Wok fried rice (V)                9,50€
Τηγανητό ρύζι στο wok

Steamed rice (V)                     7,50€
Ρύζι ατμού
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Desserts
Cheesecake with seasonal red fruit                     18,00€
Cheesecake με κόκκινα φρούτα εποχής

Valrhona chocolate fondant with caramel ice cream               16,00€
Fondant από σοκολάτα Valrhona με παγωτό καραμέλα

Mango soup with strawberry sorbet               16,00€
Σούπα από μάνγκο με sorbet φράουλες

Pavlova with vanilla ice cream & exotic fruit               16,00€
Πάβλοβα με παγωτό βανίλια & εξωτικά φρούτα 

Rosemary flavoured panacota with red berry             16,00€
Πανακότα αρωματισμένη με δεντρολίβανο & κόκκινα berries

Ice cream: vanilla, chocolate, strawberry  per scoop  6,00€
Ποικιλία παγωτών: βανίλια, σοκολάτα, φράουλα

Fresh Fruits & Sorbet
Sorbets: lime, mango, strawberry, chocolate, green tea per scoop  6,00€
Σορμπέ: λάιμ, μάνγκο, φράουλα, σοκολάτα, πράσινο τσάι

Selection of freshly cut fruits   16,00€
Ποικιλία από φρεσκοκομμένα φρούτα

EXECUTIVE CHEF: STATHIS THERMOS

*Please inform our service staff for any food allergies. 
*Για οποιαδήποτε αλλεργία παρακαλώ απευθυνθείτε στον σερβιτόρο μας.

• Service and Taxes are included. / Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις.
• The dishes signaled in (V) are proposed as vegetarian choices.
• Τα πιάτα με το διακριτικό (V) προτείνονται ως χορτοφαγικά.
• Olive oil is used for all food preparations. / Όλες οι παρασκευές μας γίνονται με ελαιόλαδο.
• Service and Taxes are included. / Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις.

• The establishment is obliged to have a printed form available near the exit, for the registration of any complaint.
• Das Hotel ist verpflichtet in der nähe  Ausgangs einen dementsprechenden Vordruck für eventuelle Beschwerden bereit zu stellen. 
• L’ establisement doit avoir un formulaire disponible  dans  un endroit special pres  de la sortie,  pour enregister les plaintes.
• Η επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να διαθέτει έντυπα δελτία σε ένα ειδικό χώρο κοντά στην έξοδο, για την καταγραφή τυχόν παραπόνων.


