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SUNSET RESTAURANT HAS BEEN AWARDED

2ND

PLACE IN THE WORLD’S BEST RESTAURANTS WITH A VIEW CONTEST FROM ABC NEWS

DINNER MENU

OUR PHILOSOPHY

Great and Greek

Με πρωταγωνιστές το αγνό Ελληνικό ελαιόλαδο και τα αρωματικά βότανα, το εστιατόριο Sunset σας ταξιδεύει μέσα από
εκρηκτικούς γευστικούς συνδυασμούς, στη μυστηριώδη και
μακραίωνη ιστορία της Μεσογειακής κουζίνας.

With Greek extra virgin olive oil and aromatic herbs
playing the leading part in its creations, Sunset restaurant offers exquisite tastes, based on the unique
and long-lasting history of the Mediterranean cuisine.

Επιθυμούμε να διατηρήσουμε την εμπιστοσύνη που εδώ και
χρόνια μας δείχνετε και να παραμείνουμε η πρώτη επιλογή
σας, για αυτό επιλέγουμε πάντα άριστης ποιότητας θαλασσινά, κρέατα και λαχανικά, ώστε να είμαστε σε θέση να σας
προσφέρουμε πιάτα υψηλής γευστικής και θρεπτικής αξίας.

Wishing to uphold the trust that you have shown us
during the past years and to remain your number one
choice, we always select high quality sea food, meat
and vegetables, in order to offer you savoury dishes of
high nutritional value.

Για τις παρασκευές μας χρησιμοποιούμε Ελληνικό έξτρα
παρθένο ελαιόλαδο, Ελληνική φέτα, γνήσια Ελληνικά τυριά,
φρέσκα Υδραίικα ψάρια, αστακούς, καλαμάρια και φρέσκα
κρέατα. Οι πατάτες μας είναι φρέσκες, κόβονται στο χέρι και
τηγανίζονται σε ηλιέλαιο. Τα προϊόντα που σημειώνονται με
αστερίσκο είναι κατεψυγμένα.

We use Greek extra virgin olive oil, Greek feta cheese,
fresh fish, lobsters, squids from Hyrda and fresh
meat. Our French fries are fresh, hand-cut and fried
in sunflower oil. All products marked with an asterisk
(*) are frozen.

ΤΥΡΙ CHEESE

Χωριάτικο ψωμί με λιαστή ντομάτα και ελιές
Country bread with sun dried tomato and olives

2.00€

Φρεσκοψημένα πιτάκια με λαδορίγανη
Small grilled pita bread with oregano and oil

2.00€

Φέτα
Feta cheese

4.50€

Μανούρι
Manouri cheese

4.50€

Κρητική γραβιέρα
Graviera cheese

5.50€

Μετσόβου καπνιστό
Metsovone smoked cheese

6.00€

Ανθότυρο
Anthotiro cheese

4.50€

Κασέρι
Kasseri cheese

5.00€

Ποικιλία τυριών
Cheese variety

15.00€

Σ Α Λ ΑΤΑ S A L A D

«Ηλιοβασίλεμα» 2 άτομα | Sunset salad for 2

12.00€

Φρεσκοκομμένα πράσινα λαχανικά, τοματίνι Σαντορίνης, αγγούρι, πιπεριά φλωρίνης, γραβιέρα και κρουτόν
Mixed green salad, Santorini cherry tomato, cucumber, sweet red peppers, graviera cheese and croutons

Ελληνική | Greek salad

8.00€

Ντομάτα, πιπεριά, αγγούρι, κρεμμύδι, ελιές, κάπαρη, φέτα με παρθένο ελαιόλαδο και ρίγανη
Tomato, pepper, cucumber, onion, olives, capers, feta cheese with extra virgin olive oil and oregano

Κρητική σαλάτα | Cretan salad

8.00€

Εφτάζυμο παξιμάδι, ντομάτα τριμμένη, ξινομυζήθρα, μπέιμπι ρόκα, ελιές, κάπαρη και παρθένο ελαιόλαδο
Cretan rusk, grated tomato, xinomizithra cheese, baby rocket, olives, capers and extra virgin olive oil

Ρόκα | Rocket salad

9.00€

Μπέιμπι ρόκα με λεπτές φέτες Κρητικής γραβιέρας, τοματίνι Σαντορίνης, λαδόξυδο με βαλσάμικο, μέλι και θυμάρι
Baby rocket, Graviera cheese flakes, Santorini cherry tomato, olive and vinegar, honey and thyme

Κυπριακή | Cypriot salad

9.50€

Φρεσκοκομμένα πράσινα λαχανικά, μπέιμπι ρόκα, αγγούρι, αποφλοιωμένη ντομάτα, αγγουράκι τουρσί,
πιπεριά τουρσί, πράσινες ελιές, χαλούμι σχάρας και καψαλισμένα πιτάκια, σε λαδολέμονο με μέλι
Mixed green salad, baby rocket, cucumber, peeled tomato, pickled cucumber, pickled pepper, green olives,
grilled halloumi cheese, small grilled pita bread with extra virgin olive oil, lemon and honey

Ρόκα με καρπούζι | Rocket salad with watermelon

9.00€

Μπέιμπι ρόκα, καρπούζι, φέτα, σουσσάμι και βινεγκρέτ μελιού
Baby rocket, watermelon, feta cheese, sesame and honey vinaigrette

Τομάτα φούρνου με ανθότυρο | Roasted tomatoes with anthotiro cheese

8.00€

Τομάτα φούρνου, ανθότυπο, κρουτόν, δυόσμος σε σάλτσα βασιλικού
Roasted tomatoes, anthotiro cheese, croutons and spearmint in basil sauce

Καβουροσαλάτα | Crab salad

12.50€

Γνήσια ψύχα καβουριού, άισμπεργκ και αρωματική μαγιονέζα
Genuine crab meat, iceberg salad and flavored mayonnaise

Ντοματοσαλάτα | Tomato salad

6.00€

Ντομάτα με ψιλοκομμένο φρέσκο βασιλικό και αρωματικό ελαιόλαδο με πέστο
Tomato, chopped basil and pesto flavored extra virgin olive oil

Αλμύρα | Almira
Βραστά χόρτα
Boiled Greek mountain greens

6.00€

ΟΡΕΚΤΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΑΣ SEAFOOD

Γαύρος Χιώτικος μαριναρισμένος λαδάτος σπιτικός σε μπρουσκέτα
Marinated anchovies (homemade) on bruschetta

8.00€

Γαρίδες* σωτέ με μους μελιτζάνας και τοματίνι Σαντορίνης
Sauteed shrimps* with eggplant mousse and Santorini cherry tomato

16.00€

Μύδια αχνιστά με κρόκος Κοζάνης
Steamed mussels with Greek red saffron

10.50€

Μύδια πικάντικα με φρέσκια ντομάτα, φέτα, πιπεριά και μάραθο
Spicy mussels with fresh tomato, feta cheese, peppers and fennel

12.50€

Γαρίδες* σαγανάκι με πιπεριές, πικάντικη σάλτσα ντομάτας και φέτα
Shrimps* with peppers, spicy tomato sauce and feta cheese

16.00€

Γαρίδες* σωτέ με σκορδοβούτυρο
Sauteed shrimps* with garlic and butter

15.50€

Χταπόδι* σχάρας πλοκάμι με λεμόνι και παρθένο ελαιόλαδο
Grilled octopus* tentacle with lemon and virgin olive oil

12.50€

Καρπάτσιο χταποδιού* με μπέιμπι ρόκα και γραβιέρα Κρήτης
Carpaccio of octopus* with baby rocket and Cretan graviera cheese

12.00€

Καλαμάρι με σταμναγκάθι, τοματίνι Σαντορίνης και ξινομυζήθρα
Squid with spiny chicory, Santorini cherry tomato and sour mitzithra cheese

13.50€

Αχινοσαλάτα, φρέσκα αυγά αχινού
Fresh sea urchin roe

15.50€

ΟΡΕΚΤΙΚΟ ΣΤΕΡΙΑΣ APPETIZER

Ψητά λαχανικά μαριναρισμένα σε φρέσκα μυρωδικά με βινεγκρέτ βαλσάμικο
Grilled vegetables marinated in fresh herbs with balsamic vinaigrette

8.50€

Mιλφέιγ χαλούμι στη σχάρα με κυπριακή πίτα, ψητή ντομάτα και σάλτσα βασιλικού
Grilled halloumi cheese millefeuille with pita bread, grilled tomato and basil sasuce

8.50€

Φέτα σαγανάκι σε κρούστα από σουσάμι και μέλι
Fried feta cheese in sesame crust with honey

6.50€

Ποντιακή τηγανόπιτα της κυρά Τασίας
με παραδοσιακό φύλλο και γέμιση τυριών
Traditional fried cheese pie

9.50€

Μανιταράδα, ποικιλία φρέσκων μανιταριών σωτέ
Sauteed variety of mushrooms

9.50€

Γιαούρτι με καρρέ από φρεσκοκομμένο αγγουράκι σε άρωμα ούζου
Ouzo scented yogurt with freshly chopped cucumber

5.50€

Λευκή γνήσια ταραμοσαλάτα
White fish roe salad

6.00€

Σπιτική καπνιστή μελιτζανοσαλάτα
Homemade smoky eggplant salad

5.50€

Φάβα Σαντορίνης
Santorini puree of yellow split peas (fava)

6.50€

Χτυπητή Μακεδονίας
Traditional whipped feta spread blended with roasted Florina red peppers

6.00€

Μελιτζάνα με τυρί Μετσοβόνε και τομάτα
Roasted eggplant with Metsovone cheese and tomato

7.00€

Ζ Υ Μ Α Ρ Ι Κ Ο PA S TA

Ριζότο με θαλασσινά
Risotto mare

19.50€

Ριζότο με φρέσκα αυγά αχινού, κρόκο Κοζάνης και μπέιμπι ρόκα
Risotto with fresh sea urchin roe, Greek red saffron and baby rocket

22.50€

Αστακομακαρονάδα*
Lobster* pasta

32.00€

Λιγκουίνι με θαλασσινά, καλαμάρι*, χταπόδι*,
γαρίδα* και μύδια σε πικάντικη σάλτσα με ντομάτα και ούζο
Linguine mare, squid*, octopus*, shrimps*
and mussels with spicy tomato sauce with ouzo

20.50€

Λιγκουίνι με γαρίδες*, κρόκο Κοζάνης, φρέσκια ντομάτα και κρέμα αστακού
Linguine with shrimps*, Greek red saffron, tomato and lobster cream sauce

19.00€

Ταλιατέλες με φρέσκο σολομό, μαραθόριζα, τσίπουρο και κρέμα άνηθου
Tagliatelle with fresh salmon, fennel, tsipouro in cream with dill

17.50€

Ταλιατέλες με κοτόπουλο και κολοκύθι σε κρέμα άνηθου
Tagliatelle with chicken, zucchini with dill cream sauce

14.50€

Φουσίλι με καπνιστή μελιτζάνα και ανθότυρο
Fusilli with smoked eggplant and anthotiro cheese

14.00€

Πέννες σε μους φέτας, καραμελωμένα ντοματίνια, νιφάδες από μαύρη ελιά και ρίγανη
Penne in Feta mousse with caramelized cherry tomatoes, black olives and oregano

14.00€

Μπαβέτες με σκόρδο και παρθένο ελαιόλαδο
Bavette with garlic and extra virgin olive oil

7.00€

ΨΑ Ρ Ι F I S H

Λαυράκι φιλέτο / Sea bass fillet
Λαυράκι φιλέτο στη σχάρα μαριναρισμένο σε φρέσκα μυρωδικά με πουρέ καρότου και τηγανητό κρεμμύδι
Grilled sea bass fillet marinated in fresh herbs with mashed carrots and fried onion flakes

Τσιπούρα φιλέτο / Gilt head bream fillet

17.00€

17.00€

Τσιπούρα σχάρας μαριναρισμένη σε δενδρολίβανο με λαχανικά ατμού
Grilled gilt head bream fillet marinated with rosemary with steamed vegetables

Ξιφίας φιλέτο / Swordfish fillet

16.50€

Φιλέτο ξιφία στη σχάρα σε λαδολέμονο με λαχανικά ατμού
Grilled swordfish fillet in oil-lemon dressing with steamed vegetables

Σολομός φιλέτο / Salmon fillet

16.50€

Φιλέτο σολομού στη σχάρα με λεμονάτη πατατοσαλάτα & αρωματική μαγιονέζα με κάπαρη
Grilled salmon fillet with potato salad in lemon sauce & mayonnaise flavored with capers

Πεσκανδρίτσα φιλέτο / Μonkfish fillet

22.50€

Φιλέτο πεσκανδρίτσας στον ατμό με φρέσκα λαχανικά σε σάλτσα μοσχολέμονου
Steamed monkfish fillet with fresh vegetables in lime sauce

main courses κυρίως πιάτα

ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ ΜΕ ΤΟ ΚΙΛΟ
FRESH FISH AND SEAFOOD BY WEIGHT
Σφυρίδα, Συναγρίδα, Φαγκρί, Σκαθάρι, Σαργός
White Grouper, Dentex, Red Snapper, Black Seabream, White Seabream

70.00€

Μπαρμπούνι, Σκορπίνα, Λαβράκι, Τσιπούρα
Red Mullet, Red Scorpionfish, Seabass, Gilthead Seabream

60.00€

Αστακός φρέσκος Ύδρας
Fresh local lobster

95.00€

για αστακομακαρονάδα +5€ ανά άτομο / for lobster pasta +5€ per person

Καλαμάρι φρέσκο Ύδρας
Fresh local squid

50.00€

Μ Ε ΑΤ
ΚΡΕΑΣ
main courses κυρίως πιάτα

Μοσχαρίσιο φιλέτο σχάρας με μπέιμπι ρόκα και φρέσκο πουρέ λαχανικών
Grilled beef tenderloin with baby rocket and mashed vegetables

27.00€

Πιπεράτο μοσχαρίσιο φιλέτο με φρέσκο πουρέ πατάτας
Beef fillet pepper steak with mashed potatoes

28.00€

Φιλέτο χοιρινό γεμιστό με φέτα, ελιά, τομάτα σε σάλτσα μοσχάτου με ψητά λαχανικά
17.00€
Pork tenderloin stuffed with feta cheese, olive, tomato in moscato sauce, with grilled vegetables
Φιλέτο χοιρινό στη σχάρα με μπέιμπι ρόκα, ψητή ντομάτα και φρέσκες τηγανητές πατάτες
Pork tenderloin with baby rocket, grilled tomato and homemade fries

14.00€

Αρνίσια παϊδάκια σχάρας με φρέσκες τηγανητές πατάτες και πράσινη σαλάτα
Grilled lamb chops with homemade fries and mixed green salad

14.50€

Φιλέτο κοτόπουλο γεμιστό με παρμεζάνα και πέστο ρόκας, με φρέσκο πουρέ πατάτας
Grilled chicken fillet stuffed with parmesan and rocket pesto, with mashed potatoes

14.00€

Φιλέτο κοτόπουλο σχάρας με φρέσκες τηγανητές πατάτες και πράσινη σαλάτα
Grilled chicken fillet with homemade fries and mixed green salad

11.50€

Σπιτικά μπιφτέκια σχάρας, με φρεσκοκομμένη σαλάτα και ψητά λαχανικά
Greek style homemade burgers with fresh cut salad and grilled vegetables

9.50€

DESSERT
ΕΠΙΔΟΡΠΙΟ

Λεμονόπιτα
Lemon pie

7.00€

Πορτοκαλόπιτα
Orange pie

7.00€

Κρέμα με μαστίχα, φιστίκι αιγίνης και μέλι
Cream with mastic, pistachio and honey

7.00€

Τάρτα γιαουρτιού με γλυκό κουταλιού βύσσινο
Yogurt tart with sweet sour cherry

7.00€

Semifreddo σοκολάτας με φιλέ αμυγδάλου και γλυκό βύσσινο
Chocolate semifreddo with sliced almonds and sour cherry spoon sweet

7.00€

Σοκολατόπιτα με σάλτσα σοκολάτας και καρύδι
Chocolate pie with chocolate sauce and walnuts

7.00€

Μους λεμονιού
Lemon mousse

7.00€

ΠΑΓΩΤΟ ICE CREAM
Κρέμα
Vanilla

6.00€

Σοκολάτα
Chocolate

6.00€

Καϊμάκι
Kaimaki Greek ice cream with Mastic

7.00€

artwork: info@water-melon.gr
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SUNSET RESTAURANT / HYDRA / GREECE
T. +30 22980 52067 / WWW.SUNSETHYDRA.COM / INFO@SUNSETHYDRA.COM
«Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ)
Στις τιμές συμπεριλαμβάνονται: Service, Δημοτικός φόρος και ο ΦΠΑ. Αγορανομικός υπεύθυνος Αντώνιος Ράμπιας
«CONSUMER IS ΝΟΤ OBLIGED TO PAY IF THE NOTICE OF PAYMENT HAS ΝΟΤ BEEN RECEIVED (RECEIPT - INVOICE)».
Prices include: Service, City tax and VAT. Responsible for law: Antonios Rambias
GR_Τα κατάστημα υποχρεούται να διαθέτει έντυπα δελτία, σε ειδική θήκη δίπλα στην έξοδο, για την διατύπωση οποιασδήποτε διαμαρτυρίας.
GB_The shop is obliged to have printed documents, in a special case beside the exit for setting out of any existed complaint.
F_Le magasin doit disposer des bulletins imprimes, dans ume case sp�ciale � c�te de la sortie, pour la formulation de toute plainte.
D_Das Lokal ist verpflichtet Formulare in einem gesonderten Fach am Ausgang zur Verf�gung zu stellen, um gegebenenfalls Beschwerden anzugeben.

