ΟΡΕΚΤΙΚΑ
ΖΕΣΤΑ
Μάλιον ορεκτικό
Πατάτα βραστή με καβουροσαλάτα και τριμμένο τυρί ·

Μαρίδα τηγανιτή ·
Καλαμάρι τηγανιτό ·
Γαύρο τηγανιτό ·

RESTAURANT MENU

New MALION
MήLOS 2019 ,

Γαύρο Μαρινάτο ·
Κολοκυθοκεφτέδες
Φρέσκα Κολοκυθάκια, Δυόσμος, Μαϊντανός, Κρεμμύδι,
Ελαιόλαδο, Αλάτι, Πιπέρι, σερβίρετε με σως γιαουρτιού ·

Ντοματοκεφτέδες
Φρέσκες ντομάτες, Δυόσμος, Μαϊντανός, Κρεμμύδι,
Ελαιόλαδο, Αλάτι, Πιπέρι, Συνοδευτική σως γιαουρτιού ·

Πατάτες τηγανιτές ·
Σκορδόψωμο ·
Κολοκυθάκια τηγανιτά
Φρέσκα κολοκύθια τηγανιτά ·
Μανιτάρια a la Crème

Φέτα ψητή

Σοταρισμένα φρέσκα μανιτάρια με κρέμα γάλακτος ·

Φέτα ψητή στη σχάρα με φρέσκια ντομάτα και πιπεριά ·

Μανιτάρια σκόρδο
Πιτταράκια Παραδοσιακά της Μήλου
Παραδοσιακά πιταράκια της Μήλου ·

Τσιγκαρισμένα μανιτάρια σε κρασί με σκόρδο ·

Μπουγιουρντί
Φέτα μέλι

Φρέσκια ψιλοκομμένη ντομάτα, καυτερή πιπεριά και φέτα ·

Σκληρή φέτα τυλιγμένη σε φύλλο κρούστας, γαρνιρισμένη με
μέλι και σουσάμι ·

Γαριδάκι τηγανιτό
Με φρέσκια σπιτική σάλτσα ντομάτα και φέτα ·

Σαγανάκι τυρί
Σαγανάκι σε φύλλο κρούστας ροδοτηγανισμένο ·

Γαρίδες ψητές
Με ψητά λαχανικά ·

Φάβα
Κρεμμύδια φρέσκα, Παρθένο ελαιόλαδο, Ρίγανη και φρέσκο
λεμόνι ·

Χαλούμι σχάρας
Χαλούμι στη σχάρα με ψητά λαχανικά ·

Γαρίδες Σαγανάκι
Με φρέσκια σπιτική σάλτσα ντομάτας, φέτα και μαϊντανό ·

ΚΡΥΑ

Χταπόδι ξυδάτο
Φρέσκο χταποδάκι σχάρας, με ξύδι, ελαιόλαδο και σκόρδο ·

Χταπόδι σχάρας
Συνοδεύεται με φάβα ·

Σαρδέλα σχάρας
Με καπνιστή ντομάτα ·

Μπρουσκέτα
Τραγανές φρυγανισμένες φέτες ψωμιού με νόστιμα
μείγματα,
Φέτας, ντομάτας ·

Τζατζίκι
Στραγγιστό γιαούρτι, αγγούρι, σκόρδο και παρθένο
ελαιόλαδο Κρήτης ·

Τυροκαφτερί
Μύδια αχνιστά

Φέτα, Πιπεριά πικάντικη ·

Με μουστάρδα, φρέσκο κρεμμύδι, και μαϊντανό ·

Μελιτζανοσαλάτα

Καλαμάρι σχάρας
Με λαδολέμονο ·

Καπνιστή μελιτζάνα στα κάρβουνα με ελαιόλαδο, σκόρδο και
μαϊντανό ·

Ταραμοσαλάτα
Με λευκό ταραμά κόκκινο, ψωμί, ελαιόλαδο ·

ΚΡΕΑΤΙΚΑ

ΣΑΛΑΤΕΣ
Ρόκα παρμεζάνα
Φρέσκια ρόκα, ντοματίνια, κουκουνάρια, βινεγκρέτ ·

GREEK
TRADITION
Mousakas
Potatoes,
zucchini,
aubergine, fresh
minced beef
meat,
bechamel,
grated cheese ·

Pasticcio
Σαλάτα του Σέφ
Μαρούλι, αυγό, τυρί, ζαμπόν, φρέσκια ντομάτα, αγγούρι, Pasta, fresh
minced beef
σως ·
meat, bechamel
sauce, grated
Πανδαισία
cheese ·
Φρέσκια λόλα κόκκινη και πράσινη, φινόκιο, καρότο
τριμμένο, ντοματίνια, βαλσάμικο ·
Beef stew
Beef meat, in
Χωριάτικη Σαλάτα
homemade
Ντομάτα, αγγούρι, πιπεριά, κρεμμύδι, ελιές, φέτα,
tomato sauce ·
παρθένο ελαιόλαδο ·
Σαλάτα του Καίσαρα
Iceberg σαλάτα, φιλέτο κοτόπουλο σχάρας, κρουτόν,
τραγανό μπέικον, παρμεζάνα, κοκτέιλ σως μαγιονέζας ·
Ντάκος
Ντάκος παξιμάδι, φρέσκια ψιλοκομμένη ντομάτα,
τριμμένη φέτα, καπαρόφυλλα, ρίγανη, παρθένο
ελαιόλαδο ·
Ανάμεικτη Σαλάτα
Μαρούλι, λάχανο, καρότο, ντοματίνια και παρθένο
ελαιόλαδο Κρήτης ·
Σαλάτα Μάλιον
Λόλα κόκκινη και πράσινη, μαρούλι, καρύδια, κριτσίνια,
φιλέτα Παρμεζάνας, βινεγκρέτ ·
Caprese
Φρέσκια mozzarella, ντομάτα, pesto βασιλικού ·

Χοιρινή Πανσέτα σχάρας
Με πιτάκια, ντομάτα, κρεμμύδι, και ντρέσινγκ γιαουρτιού ·
Μπιφτέκια σχάρας
Φρέσκος μοσχαρίσιος κυμάς, και ρύζι ·
Φιλέτο κοτόπουλο σχάρας
Με πατάτες και ρύζι ·
Φιλέτο μοσχαρίσιο σχάρας
Με πατάτες και ρύζι ·
Μοσχαρίσια σχάρας
Με πατάτες και ρύζι ·
Μερίδα φιλέτου χοιρινό
Συνοδεύεται με φρέσκες πατάτες τηγανιτές ·
Μερίδα Παϊδάκια
Συνοδεύεται με φρέσκες πατάτες τηγανιτές και τζατζίκι ·
Κεμπάπ γιαουρτλού
Με σπιτική σάλτσα ντομάτας, πίτα, γιαούρτι και πατάτες ·
Ψαρονέφρι
Ντεμί γκλας μέλι και πατάτες τηγανιτές ·
Κοτόπουλο ματζουράνας
Μπούτι κοτόπουλο, με ματζουράνα και φέτα σως ·
Μερίδα σουβλάκια Χοιρινό
Τρία σουβλάκια χοιρινό, πατάτες, πίτα, τζατζίκι, ντομάτα, κρεμμύδι ·
Μερίδα σουβλάκια Κοτόπουλο
Τρία σουβλάκια κοτόπουλο, πατάτες, πίτα, τζατζίκι, ντομάτα,
κρεμμύδι ·
Ποικιλία κρεατικών Mix Grill (1/2 Άτομα)
Πανσετάκι, κεμπάπ, λουκάνικο, καλαμάκι χοιρινό/ κοτόπουλο ·

ΡΙΖΟΤΟ
Ριζότο Μάλιον
Με φιλετάκι κοτόπουλο, ψητά λαχανικά, κ
σάλτσα Ντεμί Γκλάς ·
Ριζότο Θαλασσινών
Με σαφράν ·
Ριζότο Πορτσίνι
Με μανιτάρια πορτσίνι ·

SEAFOOD
Τσιπούρα ·
Λαυράκι ·
Μπακαλιάρο ·
Μπαρμπούν ·
Κοτσομούρα ·
Αστακό ·
Καραβίδες ·
Γιαλιστερές ·

€/kg
€/kg
€/kg
€/kg
€/kg
€/kg
€/kg
€/kg
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Pizza

& Pasta
Menu

New MALION
BAR ∙ PIZZARIA ∙ RESTAURANT

Pizza
Margarita / Μαργαρίτα

Traditional Greek / Παραδοσιακή Ελλ.

Τomato sauce, gouda cheese, mozzarela ·

Τomato sauce, gouda cheese, mozzarela, tomato,
olives, onions, feta cheese, pepper, oregano ·

Zambon / Ζαμπόν
Τomato sauce, gouda cheese, mozzarela, ham ·

Mexicana / Μεξικάνα
Τomato sauce, gouda cheese, mozzarela,fillet chicken,
hot chillies peppers, tabasco ·

Diablo / Ντιάμπλο
Τomato sauce, gouda cheese, mozzarela, peperoni ·

Roma / Ρόμα
Τomato sauce, gouda cheese, mozzarela, bacon,
mushrοοms, pepper ·

Inferno / Ινφέρνο
Τomato sauce, gouda cheese, mozzarela,
tuna,mushrooms ·

Sole Mio / Σόλε Μιο
Τomato sauce, gouda cheese, mozzarela, ham,
mushrooms, pepper, egg eye ·

4 Seasons / 4 Εποχές
Τomato sauce, gouda cheese, mozzarela, edam, blue
cheese, parmesan ·

Tropicana / Τροπικάνα
Τomato sauce, gouda cheese, mozzarela, pineaapple ·

Αl Tono / Αλ τόνο
Τomato sauce, gouda cheese, mozzarela, tuna, onions
·

Foungi Foungi
Τomato sauce, mozzarela, fresh mushrums ·

Calzone / Καλτσόνε (closed Pizza Κλειστή)

Prosciutto / Προσούτο

Τomato sauce, gouda cheese, mozzarela, ham · 12.00€
Add your favorite ingredients!

Τomato sauce, gouda cheese, mozzarela, Prosciutto,
roka, parmesan ·

Pienerli / Πινερλί
Τomato sauce, gouda cheese, mozzarela, ham,
mushrum ·

Vegeterian / Λαχανικών

Polo / Πόλο
BBQ sauce, chicken fillets, fresh tomato ·

Special / Σπέσιαλ
Tomato sauce,gouda cheese, mozzarela, ham, bacon,
mushrums, pepper ·

Τomato sauce ,mushrum, onions, tomato, pepper, ·

New Malion

Parma / Πάρμα

Tomato sauce, gouda cheese, mozzarela, peperoni,
salammi, sausage, bacon, hot chilli pepper ·

Τomato sauce, gouda cheese, mozzarela, ham, bacon,
salami ·

Pasta
Νapolitana / Ναπολιτάνα
Served with fresh tomato sauce ·

Bolognese / Μπολονέζ
Fresh beef minced meαt and homemade tomato sauce ·

Carbonara / Καρμπονάρα
Spaggetti, bacon, white sauce ·

Fieno / Φιένο
Tagliatelle white and green, ham, bacon, mushrums,white sauce ·

Di Polo / Ντι Πόλο
Papardelle, chicken fillets, dried tomato,mushrums, white sauce ·

Al Pork / Αλ Πόρκ
Penne with pork fillets, white sauce and mustarde ·

Soja Tagliatelle / Ταλιατέλες Σόγιας
Tagliatelle, chicken fillet, soja sauce, fresh onion, thyme, cream ·

Linguine al Mare / Λιγκουίνι Θαλασσινών
Shrimps, mussels, scallops, squid, octapus ·

Spaghetti with Shrimps / Γαριδομακαρονάδα
Spaghetti, delicious shrimps ·

Spaghetti with Lobster / Αστακομακαρονάδα
Spaghetti, delicious fresh lobster ·

All Prices in Euro

DO GOOD
BE NICE
ORDER PIZZA
REPEAT

MήLos Island

THIS IS OUR BEST SUMMER

BAR
New MALION
ALL SUMMER LONG
COCKTAILS

Cocktails

Cocktail Lemonade
Raspberry
BLackberry
Elderflower
Watermelon
Melon
Strawberry
Mint
Passion fruit
Mango
Peach
Lemon

all lemonades

€

ingredients: fresh fruits, lemon, sugar, soda

APERITIFS
KIR ROYAL
Prosecco, Crème de Cassis ·

HUGO
Prosecco, elderflower liquor, Lime, Mint, berries, Soda ·

BELLINI
Prosecco, Peach liquor, peach bitter ·

APEROL SPRITZ
Prosecco, Soda, Aperol, orange slice ·

FRENCH 75
Gin, fresh lemon juice, Sugar, Prosecco, lemon slice ·

APEROL SOUR
Aperol, fresh lemon juice, Orgeat, sugar, Orange ·

NEGRONI
Campari, Gin, Sweet Vermuth ·

DRY MARTINI
Gin, Martini Dry, olives ·

AMARETTO SOUR
Disaronno amaretto, fresh lemon juice, sugar, orange bitter
·

“Smell the sea,

and feel the Sky.
Let your Soul and Spirit fly."

RUM
MOJITO & DAIQUIRI LOVERS
MOJITO CLASSIC
Lime, fine brown sugar, lime juice, Rum, fresh mint, Soda ·

RASPBERRY MOJITO
Lime, raspberries, raspberry Rum, fresh mint, Soda ·

CUBA LIBRE
Lime, rum , Cola ·

DAIQUIRI ORIGINAL
White Rum, fresh lime juice, Zucker ·

STRAWBERRY DAIQUIRI
White Rum, lime Juice, Strawberries, syrup ·

ERNEST HEMINGWAY
White Rum, lime juice, Maraschino, Pink Grapefruit, orange
bitter ·

MELON DAIQUIRI
Rum, melon liquor, lime juice, fresh melon ·

MINT DAIQUIRI
Rum, lime juice, mint, fresh mint ·

DAIQUIRI PEACH
Rum, fresh lime juice, Zucker, peach aromatic bitter, peach
liquor ·

Caipirinha Lovers
CAIPIRINHA CLASSIC
Lime, fine brown sugar, Cachaca ·

BLUE CAIPIRISSIMA
Lime, sugar, rum, blue curacao ·

GIN CAIPIRINHA
Lime, fine sugar , gin, mix cordial ·

CAIPIROSKA
lime, fine brown sugar, vodka, mix cordial ·

RASPBERRY CAIPIRINHA
Lime, Raspberries, Raspberry Rum ·

CAIPIRINHA MALIBU
lime, fine brown sugar, coconut liquor ·

TROPICAL COCKTAILS
Holiday feeling
MAI TAI
brown rum, rum 73%, orgeat, apricot brandy, lime
luice, pineapple ·

PIÑA COLADA
rum, coconut cream, pineapple ·

PLUNTER’S PUNCH
dark rum, oranges, pineapple, citrus, grenadine,
angostura, lime luice ·

IBIZA
lime, oranges, passion fruit, peach liquor, vodka,
cranberry ·

SWIMMING POOL
rum, vodka, cocos cream, pineapple, blue curaçao · 12,00

JAMAICA FEVER
jamaica rum, orange, grapefruit, mango, mix cordial,
cranberry ·

TROPICANA
white rum, cherry juice, banana juice, coconut cream ·12,00

HONOLULU JUICER
brown rum, southern comfort, pineapple, citrus, lime mix
cordial ·

GIN
I LOVE GIN
GIN FIZZ
gin, fresh lime & lemon juice , sugar, soda ·

GIN FIZZ INFUSED
gin infused with berries tee, Citrus, sugar, soda·

GIN BASIL SMASH
gin, citrus, sugar, Lime Juice, basil ·

CUCUMBER SPLASH
gin, elderflower, lime juice, cucumber, basil, ginger
beer ·

LONDON MULE
Gin, Ginger Beer, lime ·

GIN SOUR
gin, fresh lemon juice, sugar ·

LONG ISLAND ICED TEA
gin, white rum, tequila, vodka, Triple Sec, Zucker, citrus,
Cola ·
(seperates the boys from the men)

WHISKY
WHISKEY SOUR
Bourbon whisky, fresh lemon juice, sugar,
passionfruit ·

OLD FASHIONED
Bourbon, sugar, Angostura, orange & citrus aromas and
flavors ·

JACKBERRY SMASH
Jack Daniel´s, Muddled Blackberries, fresh mint, lime,
Ginger Beer ·

CONTINENTAL SOUR
Bourbon, fresh lemon juice, sugar, Portwine ·

BOURBON HIGHBALL
Bourbon whisky, angostura, ginger ale, MINT ·

JACK SPARROW
Jack Daniel´s, Captain Morgan, Cola ·

WODKA
SEX ON THE BEACH
Vodka, peach liquor, orange & cranberry juice, lime
mix cordial ·

TOUCH DOWN
Vodka, orange & passionfruit juice, Apricot Brandy,
Grenadine, lime mix cordial ·

COSMOPOLITAN
Vodka, Triple Sec, lime juice, Cranberry ·

APPLE MARTINI
Vodka, apple liquor, apple, lime juice, sugar ·

ESPRESSO MARTINI
Vodka, Creme de Cacao, sugar, Espresso ·

MOSCOW MULE
Vodka, Ginger Beer, Lime Juice ·

BLOODY MARY
Vodka, Tomato juice, lemon, Worcestershire sauce,
Sellerie, salt & pepper ·

BLUE LAGOON
Vodka, fresh lemon juice, sugar, Blue Curaçao, Sprite ·

TEQUILA
MARGARITA CLASSIC
Tequila, triple sec, fresh lime juice, lime mix cordial ·

STRAWBERRY MARGARITA
Tequila, strawberries, fresh lime juice, lime mix cordial ·

TEQUILA SUNRISE
Tequila, Orange juice, Lime Juice, Grenadine ·

MEXICAN COLADA
Tequila, Kahlua, pineapple, Cocunt cream ·

BRANDY
SIDECAR
Brandy, Triple Sec, fresh lemon juice ·

BRANDY SOUR
Brandy, fresh lemon juice, Zucker ·

ALEXANDER
Brandy, Crème de Cacao, Sahne, grated nutmeg ·

PISCO SOUR ORIGINAL
Pisco, fresh lemon juice, sugar, egg white, Angostura
Bitter ·

Non Alcohol Cocktails
COCONUT KISS

pineapple, cherry, coconut cream ·

PINK CREAM

Banana, pineapple, coconut cream, grenadine ·

VIRGIN COLADA

pineapple juice, Coconut syrup, Whipped cream ·

APHRODITE
oranges, lime, passion fruit, Cranberry · 10.0

SPRING FEVER

Oranges, pink grapefruit, citrus, mango, Cranberry ·

VIRGIN MOJITO

Lime, fine brown sugar, fresh mint, Ginger Ale ·

VIRGIN RASPBERRY MOJITO

Lime ,Raspberry, fresh mint, Cranberry juice, Soda ·

FRESH GARDEN

Lime ,oranges, sugar, lime juice, passion fruit, fresh mint, ginger
ale ·

Green monkey

Orange juice, banana syrup, Whipped cream, Blue Curacao ·

BABY LOVE

Pineapple, Banana, coconut cream ,cherry ·

MARADONA

Passion fruit juice, passion fruit, Whipped cream ·

HAWAII

Lime, sugar, coconut, Pineapple Juice, Blue Curacao ·

IPANEMA

Lime, brown sugar, Ginger Ale ·

mixed with …
passion, love and beauty!

LONG DRINKS

(4cl SPIRIT)

Simple long drinks ·
Special long drinks ·
..Ask for Long drinks!
Gin Tonic, Vodka Lemon, whisky cola etc …

SHOTS
B52
Bailey’s, Kahlua, grand marnier ·

MINI BEER
Liquor 43, cold Whipped milk, cinnamon ·

WETT PUSSY
Peach schnapps, Vodka, Cranberry ·

..ASK FOR MORE SHOTS!

Sparkling Wines
Prosecco

glass 150ml

bottle 750ml

Anselmi vini societa
Moscato d´asti
Moet & chandon
Dom Perignon

Wines
glass150ml

bottle 750ml

Red Wine

€

€

White Wine

€

€

Rose Wine

€

€

Beer

ML

€

Mythos
Corona
weizen

Soft drinks
ML

€

COCA COLA
FANTA
SPRITE
SODA
TONIC
GINGER ALE
RED BULL

Arizona Iced Tea
GREEN TEA
BLUEBERRY
PEACH

€
€
€

Coffee & Coffee
Espresso
Nescafe Frappe
Coffee creme
Cappuccino
Freddo espresso
Freddo cappuccino

€
€
€
€
€

