BEACH TIME
MENU
& PAIRINGS

ΣΑΛΑΤΕΣ

ΣΧΑΡΑ

BURGERS, WRAPS & MORE
BEEF SLIDERS | 14 €
3 mini brioche, black angus μπιφτέκι, τυρί Cheddar, Jack Daniels

ΕΛΛΗΝΙΚΗ | 12 €
Ντομάτα, αγγούρι, κρεμμύδι,
κρίταμο τουρσί, κουλούρι
Θεσσαλονίκης κρουτόν,
ξινομυζήθρα και μαυροκούκι
#
Απολαύσετε την με μία παγωμένη
LAGER CORFU BEER

σως και πατάτες τηγανητές
#

Απολαύσετε τα μία παγωμένη CORFU WEISS

ΜΙΝΙ ΣΟΥΒΛΑΚΙΑ | 11 €
Χοιρινά καλαμάκια, με δροσερή
σως γιαουρτιού, πίτες και
τηγανητές πατάτες

CLUB SANDWICH | 11 €

#

Κοτόπουλο, τραγανό μπέικον, τυρί, ντομάτα, μαρούλι, τηγανητές
πατάτες και σπιτική σώς μαγιονέζας
(σερβίρεται με ψωμί σίτου ή ολικής)
#

Απολαύσετε τα
με μία παγωμένη CORFU RED ALE

Aπολαύσετε το με μία παγωμένη FISHER PILSNER

WRAP ΣΟΛΟΜΟΥ | 11 €
Τορτίγια ολικής, καπνιστός σολομός, κρέμα τυριού αρωματισμένη

ΠΡΑΣΙΝΗ ΣΑΛΑΤΑ | 11.50 €
Ποικιλία φρέσκων λαχανικών

με λεμόνι, μαρούλι και αβοκάντο
#

Απολαύσετε το με ένα ποτήρι ροζέ NAUTILUS LA TOUR MELAS

ΓΑΡΙΔΕΣ ΣΟΥΒΛΑΚΙ | 18 €
Σουβλάκι γαρίδας με sweet
and chili σως

εποχής, συκομαϊδα, γραβιέρα
Αμφιλοχίας και βινεγκρέτ

WRAP ΧΟΡΤΟΦΑΓΩΝ | 10 €

#

μελιού
#

Τορτίγια ολικής, με ψητά λαχανικά, φέτα και ελιές Καλαμών
#

Απολαύσετε την με ένα ποτήρι

Απολαύσετε το με ένα ποτήρι PAPAIOANNOY, CHARDONNAY BIO

Απολαύσετε το με ένα
δροσιστικό
cocktail

ΠΑΡΑΓΚΑ ΚΥΡ ΓΙΑΝΝΗ,
ΡΟΔΙΤΗ-ΜΑΛΑΓΟΥΖΙΑ

ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ
ΣΑΛΑΤΑ ΚΑΡΠΟΥΖΙ | 11 €
Καρπούζι , φέτα, τοματίνι, δυόσμο
και κροστίνι ρίγανης

- Φρουτοσαλάτα με φρέσκα φρούτα εποχής | 10 €
- Στραγγιστό Ελληνικό γιαούρτι με ανθόμελο
και ξηρούς καρπούς ή φρέσκα φρούτα | 8 €

#

- Παγωτά και sorbet | 3.5 € / μπάλα

SPICY GINGER

Ρωτήστε την ομάδα μας για την πρόταση του Chef μας

Απολαύσετε την με ένα
δροσιστικό cocktail

- Γλυκό ημέρας

- Ποικιλία ελληνικών τυριών | 24 €

Οι παραπάνω τιμές περιλαμβάνουν όλους τους φόρους (MT, ΦΠΑ)
Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση ναπληρώσει εάν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό στοιχείο
Αγορανομικώς Υπεύθυνος: Αντώνιος Ασωνίτης
Callao Corfu, Ελλάδα | Τηλέφωνο: +30 26630 91800 | callaocorfu.com

PART TIME LOVER

BEACH TIME
MENU
& PAIRINGS

SALADS

GRILL

BURGERS, WRAPS & MORE
BEEF SLIDERS | 14 €
Three mini brioche, black angus burgers, Cheddar cheese,

GREEK SALAD | 12 €
Tomato, cucumber, onion,

Jack Daniels sauce, and French fries
#
Suggested pairing: CORFU WEISS

pickled sea fennel, turmeric
flavored crouton, xinomizithra
cheese and black sesame seeds
#

MINI SKEWERS | 11 €
Marinated pork bites, fresh
Greek yogurt dip, pita bread, and
French fries

CLUB SANDWICH | 11 €

#

With chicken breast fillet, crunchy bacon, cheese, tomato, lettuce,

Suggested pairing:

homemade mayo sauce, and hand-cut French fries

Suggested pairing:

CORFU RED ALE

(served with wheat or whole grain toast breads)
#
Suggested pairing: FISHER PILSNER

LAGER CORFU BEER

SMOKED SALMON WRAP | 11 €
Whole wheat tortilla, smoked salmon, cream cheese flavored with

MIXED GREEN | 11.50 €
Green salad with graviera
cheese from Amfilochia, local
dry figs and white balsamic -

lemon, romaine salad, and avocado

#
Suggested pairing: a glass of rose wine NAUTILUS LA TOUR MELAS

GARIDES SOUVLAKI | 18 €
Grilled shrimps souvlaki, sweet
and chili sauce
#

thyme honey sauce

VEGETERIAN WRAP | 10 €

Suggested pairing:

#

Whole wheat tortilla, grilled vegetables, feta cheese

PART TIME LOVER COCKTAIL

Suggested pairing: a glass of

and Kalamata olives
#

PARAGA, RODITIS-MALAGOUZIA

WATERMELON SALAD | 11 €
Watermelon, feta cheese, cherry
tomatoes, oregano flavored
crostini

Suggested pairing: PAPAIOANNOY, CHARDONNAY BIO

DESSERTS
- Fresh seasonal fruit salad | 10 €
- Traditional Greek yogurt with flower honey and nuts

#

or fresh fruits | 8 €

Suggested pairing:

- Sorbets and ice creams | 3.5 € / scoop

SPICY GINGER COCKTAIL

- Daily special
Ask our Team for our pastry Chef’s daily proposal
- Assortment of Greek Cheese | 24 €

Above prices include all legal taxes (MT,VAT)
The consumer is not obliged to pay if the notice of payment has not been received (RECEIPT OR INVOICE)
Callao provides “mandatory protest sheets” for customers in a special position, next to the exit.
Registered Manager: Antonios Asonitis
Callao Corfu, Greece | Phone: +30 26630 91800 | callaocorfu.com

