






The Blue Pine salad



All taxes included   /   (V) Vegetarian dishes   /   You can replace chips with rice, vegetables or mashed potatoes

SALADS / ΣΑΛΑΤΕΣ

  CHICKEN CAESAR SALAD.........................................................................................€12.40
Chilled romaine lettuce tossed in a creamy Caesar dressing, topped with parmesan cheese, croutons and 
our crispy breaded chicken
Μαρούλι, τυρί παρµεζάνα, κρουτόνια και φέτες απο τον δικό µας καπηρωµένο παναρισµένο κοτόπουλο και το 
δικό µας µοναδικό σως του καίσαρα.

  SALMON CAESAR SALAD.........................................................................................€12.40
Chilled romaine lettuce tossed in a creamy Caesar dressing, topped with parmesan cheese, croutons and 
our delicious smoked salmon
Μαρούλι, τυρί παρµεζάνα, κρουτόνια και φέτες απο τον δικό µας εύγευστο  καπνιστό σολοµό και το δικό µας 
µοναδικό σως του καίσαρα.

  THE BLUE PINE SALAD.....................................................................................................€11.95
Crispy Fresh Garden Greens and a delicious medley of vegetables, cherry tomatoes, cheese and olives, 
topped with balsamic dressing
Φρέσκα πράσινα χόρτα, διάφορα λαχανικά, ντοµατίνια, ελιές, τυρί τσένταρ και σως απο βαλσάµικο.

  GRILLED SALMON & ROCKET SALAD...........................................................€13.95
Rocket leaves, cherry tomatoes, cucumber, sweet corn and parmesan cheese, topped with grilled salmon 
and balsamic dressing
Σολοµός στην σχάρα µε σάλτσα απο βαλσάµικο, συνοδεύεται µε φύλλα ρόκας, ντοµατίνια, αγγουράκι, 
καλαµπόκι και παρµεζάνα.

  FISHERMAN’S SALAD....................................................................................................€13.95
A selection of shrimps, mussels, octopus, grilled salmon served on a fresh mix of greens, cherry tomato, 
avocado, pine nuts and fried capers.
Μια επιλογή από γαρίδες, µύδια, χταπόδι και ψητό σολοµό. Σερβίρονται µε φρέσκα χόρτα, ντοµατίνια, 
αβοκάντο, κουκουνάρι και τηγανητή κάπαρη.

  CHICKEN SALAD WITH STRAWBERRY SAUCE........................................€12.40
Grilled chicken pieces served on a fresh  mix of romaine lettuce, cherry tomato, toasted almonds,
Parmesan flakes, dried figs and all dressed in our chef's homemade strawberry sauce. 
Κοµµάτια ψηµένου κοτόπουλου, συνoδευµένα απο µαρούλι, ντοµατίνια, καβουρδισµένα αµύγδαλα, νιφάδες 
παρµεζάνας και ξηρά σύκα καλυµµένα µε την σπιτική σάλτσα φράουλας του σεφ µας. 
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