Μ Ε Σ Η Μ Ε ΡΙ Α ΝΟ Μ Ε ΝΟΥ
LU NCH M EN U
Ένα μαγικό ταξίδι αρχίζει, ένα παιχνίδι γεύσεων και αισθήσεων.
Διαφορετικές υφές, αυθεντικές γεύσεις, χαρούμενα ακούσματα, ιδιαίτερες
εικόνες και μοναδικές μυρωδιές. Ένας κόσμος επιλογών για όσους
εκτιμούν την ποιότητα, αποζητούν την απόλαυση και ανταποδίδουν
την αγάπη. Τα όνειρα υπάρχουν για να πραγματοποιούνται.

Καλώς ήρθατε στα Pralina Experience.
A magical journey begins, exciting the senses and the palate. Varied
textures, authentic flavours, joyful sounds, beautiful images and unique
scents. A world of choices for those who appreciate quality,
who pursue pleasure and offer love in return.
Dreams exist to come true.

Welcome to Pralina Experience.

Σ Α Λ ΑΤ Ε Σ | SA L A D S
GREEN

Φυλλώδη λαχανικά, ψητή γλυκοπατάτα, κρίταμο, φλοίδες από σπαράγγια
και τυρί κεφαλογραβιέρα, με λεμονάτο ντρέσινγκ πορτοκαλιού και εποχιακά
αρωματικά βότανα
Leaf salad, baked sweet potato, sea fennel, asparagus ﬂakes and kefalograviera
cheese, with lemon-orange dressing and seasonal herbs

GREEK

Ντοματίνια κονφί, γλυκιά πίκλα από αγγούρι και κρεμμύδι, ραπανάκι και
κραμπλ από παξιμάδι, σε βάση από τυρί φέτα, περιχυμένα με ντρέσινγκ
από ζωμό ελληνικής σαλάτας, αρωματισμένη με φρέσκια ρίγανη
Cherry tomato conﬁt, sweet pickled cucumber and onion, radish and
rusk crumble, on a feta cheese base, dressed with Greek salad jus,
seasoned with fresh oregano

BURRATA

Τυρί μπουράτα πάνω σε ποικιλία από ντοματίνια, αβοκάντο και σπιτικό
λάδι βασιλικού
Burrata cheese on a variety of cherry tomatoes, avocado and homemade
basil oil

ASIAN

Τραγανά λαχανικά, μάνγκο, φέτες από πορτοκάλι, κάσιους, φύλλα
κόκκινου βασιλικού και φρέσκου δυόσμου, περιχυμένα με σάλτσα τεριγιάκι
Crispy vegetables, mango, orange segments, cashews, red basil leaves and fresh
mint, dressed with teriyaki sauce
Με φιλέτο κοτόπουλου βιολογικής εκτροφής
With bio chicken ﬁllet
Με φιλετάκια πάπιας
With duck ﬁllets

[V] Κατάλληλο για αυστηρά χορτοφάγους. | Suitable for vegans.
Αλλεργίες και δυσανεξίες: Παρακαλούμε όπως απευθυνθείτε στο προσωπικό
εξυπηρέτησης για διευκρινήσεις πριν από την παραγγελία σας. | Αllergies and
intolerances: Please consult our service team for clariﬁcations before ordering.
Οι τιμές είναι σε Ευρώ και περιλαμβάνουν δικαίωμα υπηρεσίας και ΦΠΑ.
| Prices are in Euro and include service charge and VAT.

Για τα αλλεργιογόνα σαρώστε το εικονίδιο.
Εναλλακτικά, επισκεφθείτε την σελίδα
For allergens scan here or visit:
https://www.pralinacy.com/pralina-experience

ΟΡΕ Κ Τ Ι Κ Α | A PPE T I S E R S

κρύα πιάτα | cold dishes

HALLOUMI BITES

Μπουκιές χαλλουμιού τυλιγμένες σε φύλλο κρούστας, μαρμελάδα ντομάτας,
κρέμα από χαλλούμι και δυόσμο, διανθισμένες με γλάσο Κουμανδαρίας
Halloumi bites wrapped in phyllo pastry, tomato marmalade, halloumi and
mint cream, garnished with Commandaria glaze

SWEET CHILI CALAMARI

Τραγανό καλαμάρι με γλυκοκαυτερή σάλτσα τσίλι και φρέσκο κόλιανδρο
Crispy calamari with sweet chili sauce and fresh coriander

SEA BREAM CEVICHE

Τσιπούρα με αβοκάντο, φρέσκο κόλιανδρο, μαυροκούκι και ντρέσινγκ λεμονιού
Sea bream with avocado, fresh coriander, nigella seeds and lemon dressing

TUNA TATAKI

Ελαφρά σοταρισμένα φιλετάκια τόνου, μάνγκο, φύκια wakame και
σάλτσα ponzu με κόκκινη πιπεριά
Lightly sautéed tuna ﬁllets, mango, wakame seaweed and red pepper-ponzu sauce

SALMON TARTARE

Ταρτάρ σολομού με τζίντζερ, κάππαρη, λάιμ, φρέσκο κρεμμυδάκι,
αυγά σολομού και μους αβοκάντο
Salmon tartare with ginger, capers, lime, spring onion, salmon roe
and avocado mousse

PASSION FRUIT TIRADITO

Λεπτοκομμένο ψάρι ημέρας, χυμός από passion fruit, μπρινουάζ μάνγκο,
φρέσκο κρεμμυδάκι και τραγανό φιστίκι Αιγίνης (Συμβουλευθείτε το
προσωπικό εξυπηρέτησης για τις διαθέσιμες επιλογές)
Thinly sliced ﬁsh of the day, passion fruit juice, mango brunoise, spring onion
and crunchy pistachio (Please consult our service team for the available options)

BEEF CARPACCIO

Λεπτοκομμένο βοδινό φιλέτο ανώτατης ποιότητας, διανθισμένο με λάδι
τρούφας, λεπτόφυλλο μπισκότο τυριού Παρμεζάνας, λευκό σταφύλι και
πέρλες από βαλσάμικο ξύδι
Thin slices of premium beef ﬁllet, topped with truﬄe oil, Parmesan cheese tuile,
white grapes and balsamic vinegar pearls

[V] Κατάλληλο για αυστηρά χορτοφάγους. | Suitable for vegans.
Αλλεργίες και δυσανεξίες: Παρακαλούμε όπως απευθυνθείτε στο προσωπικό
εξυπηρέτησης για διευκρινήσεις πριν από την παραγγελία σας. | Αllergies and
intolerances: Please consult our service team for clariﬁcations before ordering.
Οι τιμές είναι σε Ευρώ και περιλαμβάνουν δικαίωμα υπηρεσίας και ΦΠΑ.
| Prices are in Euro and include service charge and VAT.

Για τα αλλεργιογόνα σαρώστε το εικονίδιο.
Εναλλακτικά, επισκεφθείτε την σελίδα
For allergens scan here or visit:
https://www.pralinacy.com/pralina-experience

TACO S
KOREAN CHICKEN (2 τµχ | pcs)

6€

CRUNCΗY SHRIMP (2 τµχ | pcs)

7€

PULLED DUCK (2 τµχ | pcs)

8€

Φιλετάκια από κοτόπουλο, γουακαμόλε με γιούζου και πικάντικη σάλτσα
Chicken ﬁllets, yuzu guacamole and spicy sauce

Συμιακό γαριδάκι, γουακαμόλε με γιούζου και γλυκοκαυτερή σάλτσα
με νότες από φρέσκο τσίλι
Symi shrimps, yuzu guacamole and sweet chili sauce

Φιλετάκια ασιατικής πάπιας, σάλτσα hoisin, κουλί μάνγκο και σχοινόπρασο
Asian duck ﬁllets, hoisin sauce, mango coulis and chives

TACO PLATTERS
6 τεμάχια | pieces
12 τεμάχια | pieces

19€
36 €

[V] Κατάλληλο για αυστηρά χορτοφάγους. | Suitable for vegans.
Αλλεργίες και δυσανεξίες: Παρακαλούμε όπως απευθυνθείτε στο προσωπικό
εξυπηρέτησης για διευκρινήσεις πριν από την παραγγελία σας. | Αllergies and
intolerances: Please consult our service team for clariﬁcations before ordering.
Οι τιμές είναι σε Ευρώ και περιλαμβάνουν δικαίωμα υπηρεσίας και ΦΠΑ.
| Prices are in Euro and include service charge and VAT.

Για τα αλλεργιογόνα σαρώστε το εικονίδιο.
Εναλλακτικά, επισκεφθείτε την σελίδα
For allergens scan here or visit:
https://www.pralinacy.com/pralina-experience

S US H I
CRAB ROLL

Καβούρι, αβοκάντο, μάνγκο, τεριγιάκι, πικάντικη μαγιονέζα και λάιμ
Crab meat, avocado, mango, teriyaki, spicy mayonnaise and lime

SPICY TUNA ROLL

Τόνος, αγγούρι, φρέσκο κρεμμυδάκι, πικάντικη μαγιονέζα, σάλτσα den miso
και κίμτσι, σουσάμι, κανταΐφι
Tuna, cucumber, spring onion, spicy mayonnaise, den miso-kimchi sauce,
sesame and kantaiﬁ

SHRIMP TEMPURA ROLL

Γαρίδα τεμπούρα, αγγούρι, τεριγιάκι, μαγιονέζα εμπλουτισμένη
με ραπανάκι και γουακαμόλε με γιούζου
Shrimp tempura, cucumber, teriyaki, radish mayonnaise and yuzu guacamole

SALMON TRUFFLE ROLL

Σολομός τεμπούρα, καρότο, ταρτάρ σολομού και λάδι λευκής τρούφας
Salmon tempura, carrot, salmon tartare and white truﬄe oil

SMOKED EEL ROLL

Καπνιστό χέλι, λαυράκι, ιαπωνική ομελέτα, αγγουράκι, αβοκάντο και
σάλτσα από χέλι
Smoked eel, sea bass, Japanese omelette, cucumber, avocado and eel sauce

SALMON DRAGON ROLL

Σολομός, αγγούρι, αβοκάντο, αϊολί den miso, τεριγιάκι και σουσάμι
Salmon, cucumber, avocado, den miso aioli, teriyaki and sesame

[V] Κατάλληλο για αυστηρά χορτοφάγους. | Suitable for vegans.
Αλλεργίες και δυσανεξίες: Παρακαλούμε όπως απευθυνθείτε στο προσωπικό
εξυπηρέτησης για διευκρινήσεις πριν από την παραγγελία σας. | Αllergies and
intolerances: Please consult our service team for clariﬁcations before ordering.
Οι τιμές είναι σε Ευρώ και περιλαμβάνουν δικαίωμα υπηρεσίας και ΦΠΑ.
| Prices are in Euro and include service charge and VAT.

Για τα αλλεργιογόνα σαρώστε το εικονίδιο.
Εναλλακτικά, επισκεφθείτε την σελίδα
For allergens scan here or visit:
https://www.pralinacy.com/pralina-experience

Σ Α Ν Τ ΟΥ Ι Τ Σ & Ρ ΟΛ Α | SA N DW IC H E S & W R A P S
CRUNCHY FALAFEL WRAP [V]

Τραγανοί ρεβυθοκεφτέδες σε αραβική πίτα, με χούμους
και δροσερή σαλάτα με ρόδι
Crunchy chickpea meatballs in Arabic pita bread with hummus
and fresh pomegranate salad

CLUB SANDWICH

Τραγανό ψωμάκι μπριός με σιγοψημένο κοτόπουλο φιλέτο, τύρι Provolone,
προσούτο, ντομάτα κονφί και ανάλαφρη μουστάρδα. Συνοδεύεται
με λεπτοκομμένα τσιπς πατάτας
Crispy brioche bun with slow cooked chicken ﬁllet, Provolone cheese,
prosciutto, tomato conﬁt and light mustard. Served with
ﬁnely chopped potato crisps

PRAWN TEMPURA WRAP

Γαρίδες τεμπούρα, αβοκάντο, λάιμ, μάνγκο, αγγούρι και γλυκόξινη σάλτσα
από φρούτα του πάθους. Συνοδεύεται με ρύζι sushi σε μπολάκι
Shrimp tempura, avocado, lime, mango, cucumber, sweet and sour passion
fruit sauce. Served with a sushi rice bowl

IBERICO TONKATSU SANDWICH

Λαιμός ιβηρικού χοίρου με τραγανή κρούστα, λεπτοκομμένο κινέζικο
μαρούλι και miso με τρούφα. Συνοδεύεται με τσιπς πατάτας με τρούφα
και τυρί Παρμεζάνα
Iberico pork neck with a crispy crust, ﬁnely chopped Chinese lettuce
and miso with truﬄe. Served with potato crisps with truﬄe
and Parmesan cheese

[V] Κατάλληλο για αυστηρά χορτοφάγους. | Suitable for vegans.
Αλλεργίες και δυσανεξίες: Παρακαλούμε όπως απευθυνθείτε στο προσωπικό
εξυπηρέτησης για διευκρινήσεις πριν από την παραγγελία σας. | Αllergies and
intolerances: Please consult our service team for clariﬁcations before ordering.
Οι τιμές είναι σε Ευρώ και περιλαμβάνουν δικαίωμα υπηρεσίας και ΦΠΑ.
| Prices are in Euro and include service charge and VAT.

Για τα αλλεργιογόνα σαρώστε το εικονίδιο.
Εναλλακτικά, επισκεφθείτε την σελίδα
For allergens scan here or visit:
https://www.pralinacy.com/pralina-experience

Ζ Υ Μ Α ΡΙ Κ Α | PA S TA
PASTITSIO

Ριγκατόνι με βοδινό ραγού και αέρινη μπεσαμέλ από αιγοπρόβειο χαλλούμι
Rigatoni with beef ragout and airy goat-sheep halloumi béchamel

PROSCIUTTO TAGLIOLINI

Ταλιολίνι με κρέμα τυριού Παρμεζάνας με αυγό και επικάλυψη από τρούφα
και προσούτο
Tagliolini with Parmesan cheese cream and egg, topped with truﬄe
and prosciutto

PISTACHIO-PESTO SPAGHETTI [V]

Σπαγγέτι με πέστο βασιλικού και φιστίκι Αιγίνης, ντοματίνια κονφί
και κραμπλ βίγκαν φέτας
Spaghetti with pistachio-basil pesto, cherry tomato conﬁt and vegan
feta cheese crumble

BURRATA SPAGHETTI

Σπαγγέτι με φρέσκια ντομάτα και νότες από τσίλι, σε βάση καπνιστής
μελιτζάνας και σφαίρα από τυρί μπουράτα
Spaghetti with fresh tomato and hints of chili, on a bed of smoked aubergine,
topped with a burrata cheese sphere

PRAWN LINGUINE

Λιγκουίνι με ραγού γαρίδας, τραγανές γαρίδες και ντοματίνια κονφί
Linguine with prawn ragout, crunchy prawns and cherry tomato conﬁt

[V] Κατάλληλο για αυστηρά χορτοφάγους. | Suitable for vegans.
Αλλεργίες και δυσανεξίες: Παρακαλούμε όπως απευθυνθείτε στο προσωπικό
εξυπηρέτησης για διευκρινήσεις πριν από την παραγγελία σας. | Αllergies and
intolerances: Please consult our service team for clariﬁcations before ordering.
Οι τιμές είναι σε Ευρώ και περιλαμβάνουν δικαίωμα υπηρεσίας και ΦΠΑ.
| Prices are in Euro and include service charge and VAT.

Για τα αλλεργιογόνα σαρώστε το εικονίδιο.
Εναλλακτικά, επισκεφθείτε την σελίδα
For allergens scan here or visit:
https://www.pralinacy.com/pralina-experience

ΨΑ ΡΙ | F I S H
SEA BASS

Φιλέτο λαυράκι σχάρας, σε βάση από σπανάκι, εμπλουτισμένο με φοινόκιο
και λεμονόχορτο, συνοδευόμενο από κανελλόνι κολοκυθιού με ραγού αγκινάρας
και σάλτσα κίτρινης ντομάτας με κάππαρη
Grilled sea bass ﬁllet, on a bed of spinach enriched with fennel and
lemongrass, accompanied with zucchini cannelloni ﬁlled with artichoke
ragout and yellow tomato-caper sauce

SALMON

Φιλέτο σολομού στη σχάρα, μαριναρισμένο με πορτοκάλι και μέλι,
σε στρώμα από σαλάτα μαύρης κινόα, συνοδευόμενο από ψητή καρδιά
μαρουλιού, τραγανή τάρτα με τυρί ρικότα, σπανάκι, λαχανικά εποχής
και σάλτσα πορτοκαλιού
Grilled salmon ﬁllet, marinated with orange and honey, on a bed of black
quinoa salad, accompanied with baked lettuce heart, crunchy tart ﬁlled with
ricotta cheese, spinach, seasonal vegetables and orange sauce

TUNA

Φιλέτο τόνου ελαφρά ψημένο στη σχάρα, συνοδευόμενο από κολοκυθάκια
και μπροκολίνι σχάρας, γλασαρισμένα καροτάκια και λάδι τσιμιτσούρι
Slightly-grilled tuna ﬁllet, accompanied with grilled baby zucchini and
broccolini, glazed baby carrots and chimichurri oil

[V] Κατάλληλο για αυστηρά χορτοφάγους. | Suitable for vegans.
Αλλεργίες και δυσανεξίες: Παρακαλούμε όπως απευθυνθείτε στο προσωπικό
εξυπηρέτησης για διευκρινήσεις πριν από την παραγγελία σας. | Αllergies and
intolerances: Please consult our service team for clariﬁcations before ordering.
Οι τιμές είναι σε Ευρώ και περιλαμβάνουν δικαίωμα υπηρεσίας και ΦΠΑ.
| Prices are in Euro and include service charge and VAT.

Για τα αλλεργιογόνα σαρώστε το εικονίδιο.
Εναλλακτικά, επισκεφθείτε την σελίδα
For allergens scan here or visit:
https://www.pralinacy.com/pralina-experience

Ψήνονται σε φούρνο Josper
Cooked in the Josper oven

Κ ΡΕ ΑΤ Ι Κ Α | M E AT
SIGNATURE MOUSSAKA

Σιγοψημένη μελιτζάνα με ραγού μοσχαριού και ανάλαφρη κρέμα, καλυμμένη
με τσιπς φρέσκιας κυπριακής πατάτας
Slow cooked aubergine with veal ragout and airy cream, topped with fresh
Cypriot potato crisps

TURKEY BURGER

Μπιφτέκι γαλοπούλας στη σχάρα, συνοδευόμενο από γλυκοπατάτες σχάρας
& σαλάτα από σπαγγέτι λαχανικών εποχής
Grilled turkey burger accompanied with grilled sweet potatoes & seasonal
vegetable spaghetti salad

BLACK ANGUS BURGER

Βοδινό black Angus μπέργκερ (220γρ) σε αφράτο ψωμάκι μπριός με μαρμελάδα
από κρεμμύδι και παντζάρι, μαρούλι και τυρί Προβολόνε, συνοδευόμενο από
σαλάτα και τσιπς πατάτας
Black Angus beef burger (220g) in a ﬂuﬀy brioche bun with onion-beetroot
marmalade, lettuce and Provolone cheese, accompanied with salad and potato crisps

CORN FED CHICKEN

Ζουμερό στήθος από κοτόπουλο, σε μαρινάδα από γλυκιά μουστάρδα και φρέσκα
βότανα, συνοδευόμενο από γλυκοπατάτα σχάρας και μικρά ψητά λαχανικά
Juicy chicken breast, marinated in sweet mustard and fresh herbs,
served with grilled sweet potato and baked baby vegetables

IBERICO PORK CHOPS*
AUS BLACK ANGUS STRIP LOIN TAGLIATA*

300γρ|g

BLACK ANGUS BEEF FILLET*

250 γρ|g

USDA PRIME, CREEKSTONE FARM

250 γρ|g

Black angus beef ﬁllet*

ΣΑΛΤΣΕΣ | SAUCES
Άγριων μανιταριών | Κόκκοι πιπεριών | Μπερνέζ | Βούτυρο Café de Paris | Τσιμιτσούρι
Wild mushroom | Peppercorn | Béarnaise | Café de Paris butter | Chimichurri

*Η τιμή συμπεριλαμβάνει μία σάλτσα της επιλογής σας. | *Price includes one sauce of your choice.

[V] Κατάλληλο για αυστηρά χορτοφάγους. | Suitable for vegans.
Αλλεργίες και δυσανεξίες: Παρακαλούμε όπως απευθυνθείτε στο προσωπικό
εξυπηρέτησης για διευκρινήσεις πριν από την παραγγελία σας. | Αllergies and
intolerances: Please consult our service team for clariﬁcations before ordering.
Οι τιμές είναι σε Ευρώ και περιλαμβάνουν δικαίωμα υπηρεσίας και ΦΠΑ.
| Prices are in Euro and include service charge and VAT.

Για τα αλλεργιογόνα σαρώστε το εικονίδιο.
Εναλλακτικά, επισκεφθείτε την σελίδα
For allergens scan here or visit:
https://www.pralinacy.com/pralina-experience

Σ Υ ΝΟΔ Ε Υ Τ Ι Κ Α | S I DE S
Πατάτες πουρέ
Mashed potatoes
Ψητές γλυκοπατάτες
Grilled sweet potatoes
Τηγανητές πατάτες
Fried potatoes
Λεπτά τσιπς πατάτας με λάδι τρούφας και τυρί Παρμεζάνα
Fried potato crisps with Parmesan cheese and truﬄe oil
Ψητά λαχανικά
Grilled vegetables
Μανιτάρια βιολογικής καλλιέργειας με ανθό αλατιού και θυμάρι
Bio mushrooms with salt blossom and thyme
Σπαράγγια στον ξυλόφουρνο με κρεμώδη ζωμό και ξηρούς καρπούς μακαντέμια
Oven baked asparagus with creamy jus and macademia nuts

[V] Κατάλληλο για αυστηρά χορτοφάγους. | Suitable for vegans.
Αλλεργίες και δυσανεξίες: Παρακαλούμε όπως απευθυνθείτε στο προσωπικό
εξυπηρέτησης για διευκρινήσεις πριν από την παραγγελία σας. | Αllergies and
intolerances: Please consult our service team for clariﬁcations before ordering.
Οι τιμές είναι σε Ευρώ και περιλαμβάνουν δικαίωμα υπηρεσίας και ΦΠΑ.
| Prices are in Euro and include service charge and VAT.

Για τα αλλεργιογόνα σαρώστε το εικονίδιο.
Εναλλακτικά, επισκεφθείτε την σελίδα
For allergens scan here or visit:
https://www.pralinacy.com/pralina-experience

