MENU

ΖΥΜΑΡΙΚΑ - ΠΙΤΣΑ • PASTA - PIZZA
Βουτύρου 5,50
Με φρέσκο βούτυρο, φρέσκια ντομάτα, σκόρδο, μαϊντανό
Butter pasta | With fresh butter, fresh tomato, garlic, parsley

Λιγκουΐνι με κόκκινη σάλτσα

5,50

Με σάλτσα ντομάτας, μυρωδικά

Linguini with red sauce | With tomato sauce, herbs

Λιγκουΐνι με λευκή σάλτσα

6,00

Λιγκουΐνι κοτόπουλο

7,00

Με μανιτάρια, κρέμα γάλακτος, κεφαλοτύρι
Linguini with white sauce | With mushrooms,
creme fraiche, “kefalotyri” hard cheese

Με φιλέτο κοτόπουλο, κρέμα γάλακτος, ντοματίνια, κεφαλοτύρι
Linguini with chicken | With chicken breast, creme
fraiche, cherry tomatoes, “kefalotyri” hard cheese

Πίτσα σπέσιαλ

7,00

Πίτσα χωριάτικη

7,00

Βάση ζύμης 30cm, ντομάτα, γκούντα, πιπεριά,
μανιτάρια, πάριζα, λουκάνικο, σαλάμι μπύρας
Special Pizza | Pizza base 30cm, tomato, gouda cheese,
fresh peppers, mushrooms, parizer, sausage, bierwurst
Βάση ζύμης 30cm, ντομάτα, γκούντα,
φέτα, ελιές, μανιτάρια, πιπεριά
Country Style Pizza | Pizza base 30cm, tomato, gouda
cheese, feta cheese, olives, mushrooms, fresh peppers

Πίτσα γαλοπούλας

ΟΡΕΚΤΙΚΆ • APPETISERS
Πατάτες τηγανητές
French fries
Πατάτες τηγανητές με κεφαλοτύρι
French fries with hard yellow cheese
Ρώσικη / Τυροκαυτερή / Τζατζίκι
Russian spread / Cheese spread / Tzatziki

2,00
2,50
2,00

Κασεροκροκέτες4,00
Yellow cheese (kasseri) nuggets
Ταλαγάνι σχάρας με βαλσάμικο
και ντοματίνια
5,00
Grilled “Talagani” cheese with
balsamic & cherry tomatoes
Φέτα λαδορίγανη
3,00
Feta cheese with olive oil and oregano

ΣΑΛΆΤΕΣ • SALADS
Κανονική/Regular • Lunch size

Σεφ

5,50 • 3,50

Του Καίσαρα

6,00 • 3,50

Μαρούλι, ντομάτα, ζαμπόν, γκούντα, αυγό, ροζ σως
Chef’s Salad | Lettuce, tomato, ham, gouda
cheese, hard boiled egg, pink sauce

Μαρούλι, κρουτόν, καλαμπόκι, κεφαλοτύρι, φιλέτο
κοτόπουλο, σως μαγιονέζας με λεμόνι
Caesar’s Salad | Lettuce, κρουτόν, καλαμπόκι, “kefalotyri”
hard cheese, chicken breast, mayo sauce with lemon

Κοτοσαλάτα

6,50 • 3,50

Μαρούλι, κρουτόν, ντοματίνια, μπέικον, φιλέτο
κοτόπουλο, σως μουστάρδας, κεφαλοτύρι
Chicken salad | Lettuce, croutons, cherry tomatoes, bacon,
chicken breast, mustard sauce, “kefalotyri” hard cheese

Ροτόντα

5,50 • 3,00

Μαρούλι λευκό και κόκκινο, μπέιμπι ρόκα και σπανάκι, ντοματίνια,
ελιές, φέτα, γκούντα, ελαιόλαδο και κρέμα μπαλσάμικο
“Rotonda” | White and red lettuce, baby rocket
and spinach, cherry tomatoes, olives, feta cheese,
gouda cheese, olive oil and balsamic cream

Κανονική/Regular • Lunch size

Κρητική

5,50 • 3,00

Κριθαροκουλούρα, ζαράκια ντομάτας, φιλέτο ελιάς,
κάπαρη, φέτα, φρέσκο κρεμμυδάκι, ρίγανη, ελαιόλαδο
Cretan Salad | Barley crouton, diced tomatoes, olive
fillets, capers, feta cheese, spring onion, oregano, olive oil

Χωριάτικη

5,00 • 3,00

Αγγουράκι, ντομάτα, κρεμμύδι ξερό, ελιές,
πιπεριά, φέτα, ρίγανη, ελαιόλαδο
Country Salad | Cucumber, tomato, onion, olives,
fresh peppers, feta cheese, oregano, olive oil

Μαρουλοσαλάτα3,50
Μαρούλι, φρέσκο κρεμμυδάκι, άνιθος, ελαιόλαδο, λεμόνι
Lettuce Salad | Lettuce, spring onions, dill, olive oil, lemon

Πικάντικη (εποχής)
“Pikantiki” Salad (seasonal)

3,50
3,50

πληροφοριών)

Dish of the Day (You can find the dish
of the day on the daily info board)

F O R

R O O M

S E RVI CE

Μπριζόλα χοιρινή
Pork steak
Σουβλάκι χοιρινό
Pork souvlaki
P LE AS E

DI AL

8,00

Ψαρονέφρι σχάρας
Pork tenderloin
Μπριζόλα μοσχαρίσια
Beef steak

9,50
14,00

BURGERS - HOT DOGS
Hamburger4,50

Cheeseburger5,00

Chicken Burger

6,50

Ψωμάκι μπριός 90gr, φιλέτο κοτόπουλο 150gr, μπέικον,
τσένταρ, μαρούλι, ντομάτα, σως μουστάρδας
Chicken Burger | Brioche bread 90gr, chicken breast 150gr,
bacon, cheddar cheese, lettuce, tomato, mustard sauce

Ψωμάκι μπριός 90gr, μπιφτέκι 170gr, τσένταρ,
μουστάρδα, κέτσαπ, σως αγγουριού
Cheeseburger | Brioche bread 90gr, burger 170gr, cheddar
cheese, mustard, ketchup,
cucumber sauce

Hot Dog

Ψωμάκι πανίνι, λουκάνικο, μουστάρδα,
κέτσαπ. Σερβίρεται με πατατάκια
Hot Dog | Panini bread, sausage, mustard,
ketchup. Served with potato chips

2,50

BBQ Burger

Hot Dog special

4,00

6,00

Ψωμάκι μπριός 90gr, μπιφτέκι 170gr, τσένταρ, μπέικον,
μαρούλι, ντομάτα, μπάρμπεκιου σως, σως αγγουριού
BBQ Burger | Brioche bread 90gr, burger 170gr, cheddar
cheese, bacon, lettuce, tomato, BBQ sauce, cucumber sauce

Ψωμάκι πανίνι, λουκάνικο, γκούντα, ντομάτα,
μουστάρδα. Σερβίρεται με πατατάκια
Hot Dog special | Panini bread, sausage, gouda
cheese, tomato, mustard. Served with potato chips

ΣΝΑΚ - ΣΆΝΤΟΥΙΤΣ • SNACKS - SANDWICHES
Τοστ απλό

2,50

Σάντουϊτς ζεστό

3,80

Τοστ διπλό

3,50

Σάντουϊτς χωριάτικο

4,00

Κλαμπ σάντουϊτς απλό

5,00

Ομελέτα σπέσιαλ

4,80

Κλαμπ σάντουϊτς σπέσιαλ

6,50

Ομελέτα χωριάτικη

4,50

Κλαμπ σάντουϊτς κοτόπουλο

7,00

Ομελέτα ΡΟΤΟΝΤΑ

4,80

2 φέτες ψωμάκι, 1 φέτα γκουντα, πάριζα ή
γαλοπούλα. Συνοδεύεται με πατατάκια
Plain toast | 2 bread slices, 1 slice gouda cheese,
parizer or turkey. Served with potato chips
3 φέτες ψωμάκι, 2 φέτες γκούντα, πάριζα ή
γαλοπούλα. Συνοδεύεται με πατατάκια
Double toast | 3 bread slices, 2 slices gouda cheese,
parizer or turkey. Served with potato chips

3 φέτες ψωμάκι, γκούντα, πάριζα, μαρούλι, ντομάτα,
μαγιονέζα. Συνοδεύεται με πατατάκια
Club Sandwich - Plain | 3 bread slices, gouda cheese,
parizer, lettuce, tomato, mayonnaise. Served with potato chips

4 φέτες ψωμάκι, γκούντα, πάριζα, σαλάμι μπύρας, λουκάνικο,
μαρούλι, ντομάτα, μαγιονέζα. Συνοδεύεται με τηγανητές πατάτες
Club Sandwich - Special | 4 bread slices,
gouda cheese, parizer, bierwurst, sausage, lettuce,
tomato, mayonnaise. Served with french fries
3 φέτες ψωμάκι, γκούντα, φιλέτο κοτόπουλο, μπέικον, μαρούλι,
σως μουστάρδας. Συνοδεύεται με τηγανητές πατάτες
Club Sandwich - Chicken | 3 bread slices,
gouda cheese, chicken breast, bacon, lettuce,
mustard sauce. Served with french fries

Ψωμάκι πανίνι, γκούντα, σαλάμι μπύρας, πάριζα, μαρούλι,
ντομάτα, σως κέτσαπ. Συνοδεύεται με πατατάκια
Grilled Panini | Panini bread, gouda cheese, bierwurst, parizer,
lettuce, tomato, ketchup sauce. Served with potato chips
Ψωμάκι πανίνι, φέτα, γκούντα, ελιές, μαρούλι,
ντομάτα. Συνοδεύεται με πατατάκια
Country Sandwich | Panini bread, feta cheese, gouda
cheese, olives, lettuce, tomato. Served with potato chips

3 αυγά, πιπεριά, λουκάνικο, ζαμπόν, μανιτάρια, γκούντα,
ντομάτα. Σερβίρεται τυλιγμένη σε τορτίγια
Special Omelette | 3 eggs, fresh peppers, sausage, ham,
mushrooms, gouda cheese, tomato. Served wrapped in a tortilla
3 αυγά, μανιτάρια, πιπεριά, ελιές, φέτα, γκούντα,
ντομάτα. Σερβίρεται τυλιγμένη σε τορτίγια
Country Omelette | 3 eggs, mushrooms,
fresh peppers, olives, feta cheese, gouda cheese,
tomato. Served wrapped in a tortilla
3 αυγά μάτια, λουκάνικο, ντομάτα, φέτα, γκούντα
«ROTONDA» Omelette | 3 eggs sunny side up,
sausage, tomato, feta cheese, gouda cheese

ΕΠΙΔΌΡΠΙΑ • DESSERTS

ΚΥΡΊΩΣ ΠΙΆΤΑ • MAIN COURSES
Πιάτο ημέρας (Ενημερώνεστε καθημερινά από τον πίνακα

7,50

Ψωμάκι μπριός 90gr, μπιφτέκι 170gr, μουστάρδα, κέτσαπ
Hamburger | Brioche bread 90gr,
burger 170gr, mustard, ketchup

8,00

Βάση ζύμης 30cm, ροζ σάλτσα, γαλοπούλα,
μπέικον, γκούντα, μπέιμπι ρόκα
Turkey Pizza | Pizza base 30cm, pink sauce,
turkey, bacon, gouda cheese, baby rocket

Φιλέτο κοτόπουλο
Chicken fillet
Μπιφτέκι μοσχαρίσιο
Beef burger

7,80
7,50

111

Σουφλέ σοκολάτας
Chocolate soufflé
Μπράουνις με ξηρούς καρπούς
Brownies with assorted nuts
Γιαούρτι με μέλι και καρύδια
Yoghurt with honey and walnuts
FO R

RO O M

4,00
4,00

Γλυκό του κουταλιού
2,50
Sweet preserves
Παγωτό3,50
Ice cream

2,50
SERVIC E

PLEASE

D IAL

1 11

Σε όλες τις παρασκευές μας χρησιμοποιούμε αγνό παρθένο ελαιόλαδο.
Οι σαλάτες είναι φρέσκιες και παρασκευάζονται την ώρα της παραγγελίας σας.
Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ και Δημοτικός Φόρος.
Υγειονομικός υπεύθυνος: Αρβανιτίδης Ελευθέριος

In all of our dishes we use extra virgin olive oil.
All salads are fresh and are prepared at the time of your order.
Prices include VAT and Municipal Tax.
Person in charge of market control: Arvanitidis Eleftherios

Μοναστηρίου 97, 546 27 Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310 517121-2 • Κιν. 6972 916857
www.hotelrotonda.gr • info@hotelrotonda.gr
 HotelRotonda  Rotonda Hotel

