Ever since 1983, restaurant Panorama has been serving delicious
traditional dishes. We always take care with great devotion all of our
prime materials. We use exclusively olive oil that we produce from our
land and we are select daily from local markets only the most fresh fish
and meat so that you can enjoy a healthy meal full of flavours. Our
family goal is to offer you tasteful memories.
We thank you for the trust you show us and we would like
to welcome you to an even more delicious voyage.

We are always willing to listen your comments and observations.
Greek extra virgin olive oil and Greek feta cheese are used in both preparation & cooking.
Sunflower oil is used in frying.
Prices include all the taxes.
Person responsible: Anastasas Tsampikos

www.panoramatsampikas.gr

POLSKIE

With great love and respect
Anastasas Family

Chleby
Chleb pieczony

1.00€
w piekarniku z drewna

Pieczony chleb

1.50€
z oliwą z oliwek i oregano

Chleb pita na grile

1.00€

Chleb czosnkowy

2.50€

Sałatki
Sałatka Grecka

7.00€

Panorama sałatka 8.00€
sałata, rukoli, greckie jęczmienne suchary, pomidor,
ogórek, parmesan, suszony pomidor,
kapary

Zielona sałatka

4.00€

Fantastyczna sałatka

9.00€
szpinak, rukoli, sałata, pomidorki koktajlowe,
ser manouri, greckie jęczmienne suchary z
szarańczyn strąkowy, orzechy, melasa

Startery
Tzatziki

3.50€

Grecki pikantny ser sos “tirokafteri”
Sałatka bakłażan

5.00€

Świeże zielone gotowany

5.00€

Ser feta w piekarni

4.50€

Ser feta z miodem

6.00€

Kulki serowe

4.00€

6.00€

Kwiaty cukinii faszerowane

6.00€

z czterema serami

Pieczone liście winogron (Dolmades)

8.50€

Smażone warzywa z sosem czosnkowym
Frytki

6.50€

3.50€

Pitaroudia (kotlety warzywne)

5.00€

Bakłażan Panorama

6.50€
bakłażan zapiekany z czosnkiem, oregano, pietruszką,
oliwkami, serem feta, serem regato

Panorama tigania (saute)

8.50€
smażona wieprzowina z jajkami,
ziemniaki, tartym serem

Klasyczny tigania (saute)

8.50€
smażona wieprzowina z papryka tricolore,
cebulą, pikantny
8.50€

Czosnkowe grzyby

5.00€

Styl wiejski omelette

5.00€
z pomidorami I jajkami

Kiełbasa w stylu wiejskim

4.00€
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Wątróbka (saute)

Owoce morza meze
Słona ryba kleń makrela
Krewetki saganaki

5.00€

15.00€

Symi dziecięce krewetki (saute)
Mątwa smażone z atrament

12.00€

11.00€

Grillowana ośmiornica

14.00€

Smażona kałamarnica

12.00€

Grillowane kałamarnica
Sałatka jeżowiec

14.00€

17.00€

Małże gotowane na parze z biały sosem
Małże saganaki

12.00€

14.00€

Ryba - Owoce morza
Zupa rybna

12.00€

Ryba Α’

60.00€/kg
Golden grouper, Sargus, Pagrus różowy, Kielec właściwy, Strzępiel,
Granik wielki, Barwena

Ryba Β’

40.00€/kg
Ryba Skorpion,barwena czerwona, Oblada melanura

Świeża porcja ryb

16.00€

Gotowany sardynki porcja

9.00€

Lokalne ryby “Rouzetia” z sosem czosnkowym lub bez
Krewetki No1 porcja

22.50€

Krewetki No1

45.00€/kg

Krewetki No0

70.00€/kg

Homar - Langusta Europejska

70.00€/kg

60.00€/kg

Makaron
Owoce morza orzo pasta Kritharoto” dla 2
Makaron z owoców morza dla 2
Makaron z krewetkami
Makaron z homarem

48.00€

48.00€

22.00€

75.00€/kg

Makaron Bolognese

8.50€

Makaron Napolitana

7.00€

Grillowany
Polędwica wołowa
Cielęcina

24.00€

16.00€

Stek wołowy

14.00€

Τ-bone cielęcina (500–600gr)
Stek wieprzowy

8.50€

Filet wieprzowy

13.00€

21.00€

Wieprzowe szpikulec “souvlaki” (4 części)
Filet z kurczaka

8.50€

9.00€

Pół kurczaka z grilla

10.00€

Domowe mięso kotlety

8.50€

Τ-bone Czarny Angus (600g.-700g.)

34.00€

Dodatkowy sos

Grillowany za kilogram
Boczek (500gr)

8.50€

Kotlety z koziego jagnięcia (500gr)
Kotlety wieprzowe bez kości (500gr)

15.00€
10.00€
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2.50€
a)sos pieczarkowy (al ala cream), b)sos pieprzowy, c)sos pomidorowy

Grecki tradycyjny
Moussaka
Stifado

9.00€

10.00€

Faszerowane warzywa

8.50€

Kulki mięsne z pomidorem sosem i frytki
Owieczka z ziemniakami w piekarnik

8.50€

14.00€

Danie dnia (Zapytaj nas)

Dziecięce menu & przekąski
Zwykły omelette

3.50€

Pizza margarita lub specjalna pizza

6.00€

Makaron Bolognese lub makaron Napolitana
Nuggetsy z kurczaka z frytkami

4.50€

6.50€

Burger patty with potatoes and rice

5.50€

Kotlet burger z ziemniakami i ryżem

5.50€

Desery
“Galaktompoúreko” krem nadziewany ciastem
Baklava 5.00€
Kataiﬁ 5.00€
Pomarańczowe ciasto 5.00€
Cheese Cake 5.00€
Ciasto czekoladowe 5.00€
Black forest czekolada 5.00€
Ekmek 5.00€
Yogurt z miodem 4.00€
Sałatka owocowa 4.00€
Lody 5.00€

5.00€

Inspired from tradition with touches of Dimitra's creativity...Everyday there is
something new and everyday there can be something made
especially for you...and so feel free to name it.

