
Colonial Menu
Starters
Mediterranean rock fish & prawn soup  20,00€ 
Μεσογειακή ψαρόσουπα με γαρίδες & πετρόψαρα

Seabass tartar with caper berries 24,00€ 
Ταρτάρ από πελαγίσιο λαυράκι με καπαρόμηλα

Prawns sauté with olive oil-garlic & chili  24,00€ 
Γαρίδες sauté με ελαιόλαδο, σκόρδο & τσίλι

Grilled octopus with boiled greens 19,00€ 
Χταπόδι σχάρας με βραστά λαχανικά

Baked aubergine salad with fresh thyme, tomato & herb vinegar (V) 10,00€ 
Μελιντζανοσαλάτα με ντομάτα, φρέσκο θυμάρι & ξύδι μυρωδικών

Cretan barley rasks with feta cheese, vine-ripened tomato & virgin olive-oil (V) 14,00€ 
Ντάκος με φέτα, ντομάτα & παρθένο ελαιόλαδο

Traditional greek flavors
Fish roe salad, eggplant pure & tzatziki served with pita bread (V)  16,00€ 
Παραδοσιακές ελληνικές γεύσεις
Ταραμοσαλάτα, πουρές μελιντζάνας & τζατζίκι με πιτούλες

Warm salad with local greens (αlmirikia) & olive-oil-lemon sauce (V) 14,00€ 
Ζεστή σαλάτα με χόρτα εποχής (αλμυρίκια) & λαδολέμονο

Salads
Greek salad with cherry tomatoes, pomodori, olive oil & feta cheese (V) 16,00€ 
Ελληνική σαλάτα με ντοματίνια και πομοντόρι, παξιμαδάκι λαδιού & βαρελίσια φέτα

Meditterenian quinoa salad with vegetables (V) 16,00€
Μεσογειακή σαλάτα κινόα με λαχανικά

Taboule salad with grilled haloumi cheese (V) 14,00€ 
Σαλάτα με πληγούρι & ψητό χαλούμι σχάρας

Mixed seasonal salad with cherry vinegar dressing (V)                                     12,00€ 
Ανάμεικτη σαλάτα εποχής με vinegraite από ξύδι xeres

Buffalo mozzarella with bresaola, rocket leaves & pesto sauce (V)                       24,00€ 
Βουβαλίσια μοτσαρέλα με μπρεζάολα, φύλλα ρόκας & πέστο βασιλικού
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Pasta
Spaghettini with tomato, chili & basil  (V) 14,00€ 
Σπαγγετίνι με ντομάτα, τσίλι & βασιλικό

Cretan pasta ribons with prawns 22,00€ 
Κρητικά σιουφικτά με γαρίδες

Rizoto with zucchini & red saffron (V) 18,00€ 
Ριζότο με κολοκύθι και κόκκινο σαφράν

Greek orzo pasta with langustine 34,00€ 
Παραδοσιακό κριθαράκι με καραβίδες

Main dishes
Stuffed tomatoes with rice, raisins & pine nuts (V)                                               14,00€
Ντομάτες γεμιστές με ρύζι, σταφίδες & κουκουνάρι

Mousaka the famous Greek specialty with aubergines 18,00€
Μουσακάς με μελιτζάνες

Baked grouper with tomato, red onion & capers  34,00€ 
Σφυρίδα με ντομάτα, κόκκινα κρεμμύδια & κάπαρη

Greek style grilled beef burgers with homemade french fries 23,00€ 
Μπιφτεκάκια μοσχαρίσια με σπιτικές πατάτες τηγανιτές

Chicken burgers with mixed salad & dressing with mustard & estragon 22,00€ 
Μπιφτεκάκια κοτόπουλου με ανάμεικτη σαλάτα & ντρέσινγκ με μουστάρδα & εστραγκόν

Skewered chicken with cracked wheat salad, lemon balm & yoghurt dressing                22,00€                          
Κοτόπουλο σουβλάκι με σαλάτα πληγούρι, σάλτσα με γιαούρτι & λεμονόχορτο

Braised lamb with lettuce in egg lemon sauce 24,00€
Αρνάκι μπούτι με μαρούλι και αυγολέμονο

Black angus rib eye steak (300 gr) with roasted eggplant,  40,00€ 
garlic, tomato & thyme flavored olive oil 
Black angus rib eye σχάρας (300 γρ) με ψητή μελιντζάνα, 
σκόρδο, ντομάτα & ελαιόλαδο αρωματισμένο με θυμάρι

Fresh fish (per kilo)  95,00/110,00€ 
Φρέσκα ψάρια
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Fresh lobster (grilled, with pasta or with orzo) (per kilo)                                            125,00€
Φρέσκος αστακός (σχάρας, με σπαγγέτι ή με κριθαράκι)                    

Pizza
Pizza with fresh tomato, mozzarella & basil (V) 18,00€ 
Πίτσα, με φρέσκια τομάτα, μοτσαρέλα & βασιλικό

Pizza with rocket, prosciutto & fresh mozzarella  24,00€ 
Πίτσα με ρόκα, προσούτο & φρέσκια μοτσαρέλα

Pizza with vegetables (V) 17,00€ 
Πίτσα με λαχανικά

Pizza Mykonos style with kopanisti cheese, louza & rocket 22,00€
Πίτσα με κοπανιστή, Μυκονιάτικη λούζα & ρόκα

Snacks
Chicken club sandwich with homemade french fries  18,00€ 
Club sandwich με κοτόπουλο & σπιτικές τηγανητές πατάτες

Santa Marina Greek style beef burger or cheese burger   24,00€ 
with tomato relish & homemade french fries
Santa Marina σπέσιαλ μπέργκερ ή τσιζμπέργκερ 
με relish από σάλτσα ντομάτας & σπιτικές τηγανητές πατάτες

Ceasar salad with chicken  18,00€
Σαλάτα του καίσαρα με κοτόπουλο

Greek salad with cherry tomatoes, pomodori, olive oil & feta cheese (V) 16,00€ 
Ελληνική σαλάτα με ντοματίνια και πομοντόρι, παξιμαδάκι λαδιού & βαρελίσια φέτα

Chicken burgers with mixed salad and dressing with mustard & estragon 22,00€ 
Μπιφτεκάκια κοτόπουλου με ανάμεικτη σαλάτα & ντρέσινγκ με μουστάρδα & εστραγκόν

Meditteranean quinoa salad with vegetables (V) 16,00€ 
Μεσογειακή σαλάτα κινόα με λαχανικά

Smoked salmon sandwich on wholemeal bread with cream cheese                  18,00€ 
Ανοιχτό sandwich σε ψωμί ολικής με καπνιστό σολωμό & φιλαδέλφια



Desserts 
Variety of pastries                                                                            14,00€
Ποικιλία σιροπιαστών

Santa Marina’s homemade parfait ice cream  14,00€ 
Σπιτικό παγωτό παρφέ Santa Marina

Profiterole                                   16,00€     
Προφιτερόλ

Panacotta with forest fruits                            14,00€     
Πανακότα με φρούτα του δάσους

Ice cream & sorbet selection (per scoop)  6,00€     
Ποικιλία από παγωτό & sorbet

Fresh seasonal fruit  16,00€ 
Φρέσκα φρούτα εποχής

EXECUTIVE CHEF: STATHIS THERMOS

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

• 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.
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