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Πίτσα

Quatro 10,50€ Quatro

Roquefort, Mozzarella
and Gouda cheese

Ροκφορ, Μοτσαρέλα
και Γκούντα

Mozzarella cheese,
cherry tomatoes, rocket
salad and prosciutto

Φρέσκια Μοτσαρέλα,
ντοματίνια, ρόκα
και προσούτο

Parma 12,00€ Πάρμα
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Peperoni 10,00€ Πεπερόνι

Mozzarella cheese,
gouda cheese, tomato
and peperoni

Appetizers

Μοτσαρέλα, Γκούντα,
ντομάτα και σαλάμι
πεπερόνι

Chicken Lover 11,50€ Κοτόπουλου

Τυρί γκούντα, μοτσαρέλα,
μανιτάρια, πιπεριά,
καπνιστή γαλοπούλα,
ντομάτα
φιλέτο κοτόπουλου

Tourlos - New Port
Mykonos

Special 11,00€ Σπέσιαλ

cheese gouda,
mozzarella, ham,
bacon, mushrooms,  
green pepper, tomato

τυρί gouda, μοτσαρέλα,
ζαμπόν, μπέικον,
μανιτάρια, πράσινη
πιπεριά, ντομάτα

Vegeterian 11,00€ Vegetarian

Mozzarella cheese,
tomato, zucchini,
obergean, mushrooms,
green pepper and basil
pesto sauce

Μοτσαρέλα, ντομάτα,
κολοκύθι, μελιτζάνα,
μανιτάρια, πράσινη
πιπεριά και σάλτσα
πέστο βασιλικού

Greek 11,00€ Χωριάτικη

Mozzarella cheese,
tomato,green pepper,
olives, caper, onion
and feta cheese

Margarita

Μοτσαρέλα,
ντομάτα,πιπεριά,
ελιές, κάπαρη,
κρεμμύδι και φέτα

9,00€

Μαργαρίτα

Calzone 9,00€
chocolate		

Καλτσόνε
σοκολάτας

Mozzarella and gouda cheese,
tomato and basil pesto sauce

Nutella chocolate
and cream cheese

Desserts

Panacota
Homemade Baklavas

Τυρί γκούντα, μοτσαρέλα,
ντομάτα και βασιλικό

Νουτέλα και
κρέμα τυριού

Τα γλυκά μας

5,00€
9,00€

Πανακότα
Μπακλαβάς

Calzone 9,00€
chocolate		

Καλτσόνε
σοκολάτας

with peanut and almond

Nutella chocolate
and cream cheese

με φιστίκι και αμύγδαλο

Νουτέλα και
κρέμα τυριού

Food Services
We offer α variety of gastronomic
choices and the BEST suggestions
according to the circumstance.

Delivery &
Takeaway Menu

Always we provide high quality
in order to achieve the best result.
CATERING FOR:
• Weddings • B.B.Q. • Cocktail Parties
• Special Events in Your Venue
• Private Dining
TOURLOS, NEW FORT - MYKONOS
Tel: +30 694 8069989, +30 6946 726295,
+30 22890 25181
e-mail: molarakimyk@gmail.com
Για τις παρασκευές των εδεσμάτων χρησιμοποιούμε
ελαιόλαδο (σαλάτες μαγειρευτά), ηλιέλαιο (τηγανιτά)
For our dishes we use olive oil (salads, cooked), sunflower oil (fried)
Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24% Δημοτικός Φόρος 0,5%
Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση
All aformentioned prices includes legal surtaxes
* Κατεψυγμένα/ *Frozen
Αγορανομικός υπεύθυνος: Σαντοριναίος Ευάγγελος
Manager: Santorinaios Evangelos

Everyday
12:30 - 24:00
Ελάχιστη Κατανάλωση
Minimum Order:10€

Tel: +30 22890 25181

Mozzarella and gouda
cheese, mushrooms,
green pepper, smoked
turkey, tomato
and chicken fillet

Tzatziki

4,50€

White
Fishroe salad

5,00€

“Tirosalata” 5,00€
Smashed feta
cheese with
red chili peppers		

Ορεκτικά
Τζατζίκι

Λευκή
Ταραμοσαλάτα
Φέτα χτυπητή
με καυτερή
πιπεριά

Rusk with fishroe
salad & Mykonian
louza (ham)

6,50€

Ντακάκι
με ταραμά
& λούζα

“Saganaki”
regato cheese
wrapped
with Bacon

6,00€

Σαγανάκι
‘ρεγγάτο’
τυλιχτό με
μπέικον

Grilled feta cheese

6,00€

Φέτα ψητή

“Mastelo” cheese
with fig sauce

8,00€

Τυρί Μαστέλο
με σάλτσα σύκου

Stuffed potato with
gouda cheese
& bacon

8,00€

Πατάτα γεμιστή
με γκούντα
και μπέικον

Stuffed mushrooms

6,90€

Μανιτάρια γεμιστά

“Cretan Flogeres”
(4 pcs.)

7,00€

Τραγανές
Φλογέρες (4τμχ.)

Grilled vegetables

8,00€

Ψητά λαχανικά

Fried
Zucchini

6,00€

Κολοκυθάκια
τηγανιτά

Mykonian
meat balls

7,00€

Κεφτεδάκια
Μυκονιάτικα

Crispy rolls filled with
“Graviera cheese”
from Crete and
feta cheese, topped
with honey
and black sesame

Γραβιέρα Κρήτης,
φέτα, μέλι και
μαύρο σουσάμι

with fried potatoes 		

με πατάτες τηγανητές

Italian Bruschetta

6,00€

Ιταλική μπρουσκέτα

Fried potatoes

3,50€

Πατάτες τηγανητές

Cherry tomatoes,
Mozzarella cheese,
parmesan cheese,
fresh basil, olives and garlic

Ντοματίνια, Μοτσαρέλα,
παρμεζάνα, βασιλικό,
ελιές και άρωμα σκόρδου

Salads

Σαλάτες

Exotic salad 11,00€ Εξωτική

Mixed green salad,
avocado,mango,
colored peppers,
cashew nuts,
parmesan cheese,
croutons and
mango vinaigrette

Ανάμικτη πολύχρωμη
σαλάτα, αβοκάντο,
Μάνγκο, έγχρωμες
πιπεριές, Κάσιου,
κρουτόν, παρμεζάνα
και βινεγκρέτ Μάνγκο

Mykonian salad 11,00€ Μυκονιάτικη

rocket, spinach,
cherry tomatoes,
“xinotiro” Mykonian cheese,
louza, dried fig, vinegrette

ρόκα, σπανάκι,
ντοματίνια, ξινότυρο,
λούζα, ξερό σύκο,
βινεγκρέτ

Caesar 10,00€ Καίσαρα

Mixed green salad,
chicken fillet,
smoked bacon,
parmesan cheese,
croutons and
vinaigrette of Caesar		

Greek salad

tomato, cucumber,
pepper, onion,olives,
capers, feta cheese,
barley rusk

Special plate

7,00€

Πράσινη σαλάτα,
φιλέτο κοτόπουλο,
μπέικον, παρμεζάνα,
κρουτόν και
βινεγκρέτ Καίσαρα

Χωριάτικη

ντομάτα, αγγούρι,
πιπεριά, κρεμμύδι,
ελιές, κάπαρη, φέτα,
κριθαρένιο παξιμάδι

Για γευσιγνώστες

“Hawaiian 13,00€ Κοτόπουλο 		
Chicken”		
Χαβανέζικο

Chicken fillet, pineapple,
cream and curry

Φιλέτο κοτόπουλο, ανανάς,
κρέμα γάλακτος και κάρυ

Chicken 13,00€ Κοτόπουλο
“a la cream”
αλά κρεμ
Chicken fillet, and
cream mushrooms

Φιλέτο κοτόπουλο,
μανιτάρια και κρέμα
γάλακτος

Beef burger 12,00€ Μπιφτέκι

with sauce roquefort

με σως ροκφόρ

Pork Tenderloin 15,00€ Ψαρονέφρι
Parmezan		
παρμεζάνα
with parmesan cheese
and cream sauce

με σως παρμεζάνας
και κρέμα γάλακτος

Stuffed pork 15,00€ Ψαρονέφρι
Tenderloin		
γεμιστό
Pork fillet, Cretan
Graviera cheese
and sauce
of Samos wine

Φιλέτο χοιρινό,
γραβιέρα Κρήτης
και σάλτσα από
Σαμιώτικο κρασί

From Italy
with love Pasta

Άρωμα Ιταλίας
Ζυμαρικά

Fettuccini 15,00€ Φετουτσίνι
salmon
σολωμού

salmon, fresh cream

με σολωμό και κρέμα γάλακτος

Fettuccini 10,00€ Φετουτσίνι
a la cream
αλα κρεμ

mushrooms, fresh cream

μανιτάρια, κρέμα γάλακτος

Fettuccini 13,00€ Φετουτσίνι
chicken
κοτόπουλο

chicken, fresh cream
& mushrooms

κοτόπουλο, κρέμα
γάλακτος & μανιτάρια

tenderloin (pork fillet)
fried potatoes, pita bread,
onions,tomatoes and tzatziki

Ψαρονέφρι, πατάτες
πίτες, κρεμμύδι,
ντομάτα και τζατζίκι

Chicken souvlaki 13,00€ Σουβλάκι κοτόπουλο
(2 sticks)
(2 τμχ)

Chicken fillet, fried potatoes
pita bread, onions,
tomato and sauce

Φιλέτο κοτόπουλο
πατάτες, πίτες, κρεμμύδι
ντομάτα και σως

American Burger 12,00€ Αμέρικαν Μπέργκερ

Spaghetti 10,00€ Σπαγγέτι
carbonara
καρμπονάρα

Chicken fillet 10,00€ Φιλέτο κοτόπουλο

Greek spaghetti 10,00€ Σπαγγέτι Ελληνική
olives, peppers,
feta, tomato, capers,
onion and oregano

ελιές, πιπεριά, φέτα,
ντομάτα, κάπαρη,
κρεμμύδι και ρίγανη

Spaghetti 14,00€ Σπαγγέτι
with shrimps*
με γαρίδες*
Asian 14,00€ Ασιατικό
fried rice
τηγανητό ρύζι

with chicken fillet,
shrimps, egg
and vegetables

με φιλέτο κοτόπουλο,
γαρίδες, αυγό
και λαχανικά

Day’s
plate

Μαγειρευτά
Πιάτα Ημέρας

Traditional 9,00€ Μουσακάς
Moussaka
στο πήλινο
Pork shank in the 15,00€ Χοιρινό κότσι
oven with beer
με μπύρα
and thyme
και θυμάρι
Chicken leg 9,00€ Κοτόπουλο
in the oven
φούρνου

Ψαρονέφρι, πολύχρωμες
πιπεριές, τυρί ρεγγάτο
και σάλτσα ψητού

Μπιφτέκι από μοσχαρίσιο
κιμά και μπέικον, τυρί,
ντομάτα, μαρούλι και σως

Tenderloin (Pork fillet) 13,00€ Χοιρινό φιλέτο
Veal steak 14,00€ Μοσχαρίσια
μπριζόλα γάλακτος
Pork steak 11,00€ Χοιρινή μπριζόλα
Beef burger 10,00€ Μπιφτέκι

B.B.Q. Variety

Ποικιλίες B.B.Q.

Meat’s variety 35,00€ Ποικιλία κρεατικών
for 2 persons		

Tenterloin, chicken fillet,
burger, sausage,
pancetta,
fresh fried potatoes,
pitta bread
Sea Food

Seafood

για 2 άτομα
ψαρονέφρι, φιλέτο
κοτόπουλο, μπιφτεκάκια,
λουκάνικο, πανσέτα,
φρέσκιες πατάτες
τηγανητές, πίτες
Μεζέδες θαλασσινών

Θαλασσινά

Shrimps “Saganaki” 14,00€ Γαρίδες Σαγανάκι
with Ouzo, feta
με ούζο,
cheese and
λεύκη σάλτσα
white sauce
και φέτα
Salmon fillet on 15,00€ Φιλέτο σολομός
the grill, served with
σχάρας με ‘Basmati’
basmati rice boiled
ρύζι βρασμένο
in coconut milk
σε γάλα καρύδας
Swordfish fillet 14,00€ Ξιφίας ψητός
Grilled octopus* 13,00€ Χταπόδι* ψητό

Ψαρονέφρι, φιλέτο
κοτόπουλο, ροκφόρ
και κρέμα γάλακτος

Τα κρεατικά συνοδεύονται με φρέσκιες πατάτες τηγανητές ή ρύζι και ψητά λαχανικά
Meat plates are served with fresh fried potatoes or rice or grilled vegetables

Pork souvlaki 13,00€ Σουβλάκι χοιρινό
(2 sticks)
(2 τμχ)

Beef burger, bacon,
cheese, tomatoes,
lettuce and sauce

“Naughty Meze” 13,00€ Μπερδεμένος μεζές
Chicken fillet,
blue cheese pork fillet,
and cream

Κυρίως Πιάτα
Στη σχάρα

Spaghetti 10,00€ Σπαγγέτι
bolognese
μπολονέζ

“Bekri Meze” 13,00€ Μπεκρή μεζέ

Pork fillet, colored peppers,
bacon, regato cheese
and sauce

Main Courses
Grilled

Fried calamari* 12,00€ Καλαμάρι* τηγανητό
Τα κυρίως πιάτα συνοδεύονται με φρέσκιες πατάτες τηγανητές ή ρύζι
The main courses are served with fresh fried potatoes or rice

Τα κρεατικά συνοδεύονται με φρέσκιες πατάτες τηγανητές ή ρύζι και ψητά λαχανικά
Meats plate are served with fresh fried potatoes or rice or grilled vegetables

Water - soft drinks / Νερό - Αναψυκτικά

Mineral water 1,5lt
Mineral water 0,5lt
Sparkling water 250ml
Sparkling water 750ml
Soft drinks 330ml

Beers

Fix Hellas 330ml
Heineken 330ml
Corona 330ml

1,50€
0,50€
1,50€
2,00€
1,50€

2,50€
2,50€
5,00€

Νερό 1,5lt
Νερό 0,5lt
Σουρωτή 250ml
Σουρωτή 750ml
Αναψυκτικά

Μπύρες

Fix Hellas 330ml
Heineken 330ml
Corona 330ml

Bottled wine / Εμφιαλωμένα κρασιά
Λευκά/White

Ktima Gerovasliou
Malagouzia 750ml
Vivlia Hora
Estate 750ml
Akres Skouras
λευκός 750ml

28,00€ Κτήμα Γεροβασιλείου
Μαλαγουζιά 750ml

23,00€ Κτήμα Βιβλία
Χώρα 750ml
14,00€ Άκρες Σκούρας
white 750ml

Ροζέ/Rose
Akres 14,00€ Άκρες
Skouras 750ml
Σκούρας 750ml
Adoli Gis 20,00€ Άδολη Γης
Antonopoulou
Αντωνοπούλου
Κόκκινο/Red
Chateau 750ml 27,00€ Chateau 750ml
Νίκος Λαζαρίδης
Nico Lazaridis
Merlot varieties &
Cabernet Sauvignon		

Ποικιλίες Cabernet
Sauvignon & Merlot

Merlot 750ml 26,00€ Μerlot 750ml
Νίκος Λαζαρίδης
Nico Lazaridis
Akres 14,00€ Άκρες
Skouras 750ml
Σκούρας 750ml

