
 

  

Salads & Vegetables 
Burrata Salad  €12,75 
Cherry Toamatoes, Tacos bread, pesto sauce  
Kερασοντομάτες, Τάκος παξιμάδια, πέστο σός  
 

NEW Manarola Salad  €13,00 

Rocket leaves, sundried tomatoes, cherry tomatoes, dried figs, walnuts, goat cheese, 
Honey & balsamic dressing 
Ρόκα, λιαστές ντομάτες, κερασοντομάτες, παστά σύκα, κατσικίσιο τυρί, καρύδια, μέλι, σος από βαλσάμικο ξύδι 
 

Homemade Dips & Spreads 
We serve all dips with grill pitta, garnished with oregano olive oil and chopped tomatoes 
Taramosalata / Ταραμοσαλάτα  | Homemade Fish-Roe pate €5,25 
 

Beetroot Hummus & Pine Nuts / Χούμους  | Chickpea with tahini & beetroot  €5,00 
 

Smoked Aubergine Salad with Feta cheese & Pomegranate  €5,00 
 

SUSHI – CEVICHE- TARTAR 
NEW Salmon Tartar €14,00 

Marinated Salmon cut into cubes, lemon zest, mustard seeds, lemon juice, avocado mouse, Ponzu baby salad 
Κύβοι Σολωμού, ξύσμα λεμονιού, κουκούτσια μουστάρδας, χυμό λεμονιού, Αβοκάντο, Ponzu σος 

NEW Octopus Ceviche €16,00 

Thinly sliced cooked octopus, topped with chopped red onions, Royal Marinata, lemon Ponzu sauce, 
garden cress, drizzled with sesame sauce 
Χταπόδι σεβίτσε, κόκκινο κρεμμύδι, λεμονάτο Ponzu σος, Βασιλική μαρινάτά, cress, σος σουσαμιού  

Tempura Prawns Rolls €9,50 (8 pieces)  
Tempura Prawns, Fresh Mango, Tobiko, Japanese Mayonnaise, Pickle Ginger, Wasabi Paste, Light Soya sauce 

Salmon California Rolls  €9,00 (8 pieces) 
Salmon, Cream Cheese, Avocado, Ponzu Sesame Seeds, Tobiko, Pickle Ginger, Wasabi Paste, Sriracha 
Mayonnaise, Orange Ponzu Soya Sauce 

Soft Shell Crab Rolls €12,50 (8 pieces) 
Soft Shell Crab, Avocado, Chives, Tobiko, Crispy Tempura Flakes, Japanese Mayonnaise, Teriyaki Sauce 

Appetizers from the Land & the Sea 
All our food is meant to be shared 

NEW Black Truffle Ravioli with Spinach and Mushroom sauce (4pcs) €11,00 

Black truffle and cheese ravioli, creamy mushroom and spinach sauce,Parmesan cheese 
Ραβιόλια με γέμιση μαύρης τρούφας και τυριού, κρεμώδες σος από μανιτάρι και σπανάκι και παρμεζάνα 

Portobello & Oyster Mushrooms  €7,50  
250gr Grilled mushrooms, olive oil and caper dressing 
Μανιτάρια ψημένα στη σχάρα, με σάλτσα από ελαιόλαδο και κάπαρη 

Cheese Balls  €7,00 (4 pieces)       
Mixture of Edam, Feta and cream cheese, cocktail sauce and parmesan dust on the top 
Μείγμα από ένταμ και φέτα και κρεμώδες τυρί, cocktail σος και παρμεζάνα 

Fried Crispy Prawns   (10 pieces)       €11,95 
Served with sweet chili and smoked pepper aioli sauce  
Τραγανές γαρίδες σερβιρισμένες με γλυκό τσίλι σος και καπνιστές πιπεριές aioli σος 

 

 



 

  

Main courses from the Land  
Chicken Penne  €17,25        
Grilled chicken breast, creamy penne rigate with Parmesan, Edam and Anari cheese, 
mushrooms, sun dried tomatoes, sweet and sour balsamic glaze 
Φιλέτο κοτόπουλου στη σχάρα  πάνω σε πέννες με κρεμώδες σος από τυριά ένταμ, αναρή, 

παρμεζάνα, μανιτάρια, λιαστές ντομάτες και σταγόνες από γλυκόξινο βαλσάμικο 

Porto Fino Pasta Classic  €18,75       
Pan fried prawns and calamari with al dente penne pasta, in rich garlic cream sauce, 
garnished with Parmesan cheese and chives 
Γαρίδες και καλαμαράκι στο τηγάνι, αναμειγμένα με μακαρόνια πέννες, σε πλούσιο σος κρέμας 

με σκόρδο, παρμεζάνα, chives 

NEW Burrata Fresh Pasta  €19,50       

Fresh thick spaghetti pasta, fresh tomato salsa, chargrill broccoli, aubergines,  
roasted cherry tomatoes, herb oil and Burrata cheese 
Φρέσκα σπαγγέτι, φρέσκο σως ντομάτας, μπρόκολο, μελιντζάνες, κερασοντομάτες, 
αρωματισμένο λαδάκι βοτάνων και Burrata  

NEW Vegetarian Fresh Pasta  €16,00       

Fresh thick spaghetti pasta, fresh tomato salsa, chargrill broccoli, aubergines,  
roasted cherry tomatoes, herb oil, beetroot Hummus and Pine Nuts 
Φρέσκα σπαγγέτι, φρέσκο σως ντομάτας, μπρόκολο, μελιτζάνες, κερασοντομάτες, 
αρωματισμένο λαδάκι βοτάνων, χούμους με κοκκινογούλι και πινόλια 
 

Chicken Kebab A la Harris  €15.25 
Chicken kebab marinated in yogurt, turmeric and herbs. Greek pita, yogurt, hummus and 
fresh hand-cut crunchy fries with oregano  
Κοτόπουλο σουβλάκι στη σχάρα, μαριναρισμένο σε γιαούρτι, κουρκούτι και αρωματικά 
Σερβίρεται σε Ελληνική πίτα, γιαούρτι,  χούμους, τηγανητές πατάτες  με ρίγανη  

           

Grilled Chicken Breast  €16,00 
Μarinated chicken breast, mashed potato, black truffle creamy mushroom sauce, rocket, and 

parmesan cheese 
Κοτόπουλο στη σχάρα, πατάτα πουρέ, κρεμώδες μαύρη τρούφα σος μανιταριών, ρόκα, παρμεζάνα 

NEW Diane Pork Fillets €17,50       

Grilled succulent baby pork fillets, napped with rich Diane sauce, hand-cut crunchy fries, crispy onions 
Ζουμερά χοιρινά φιλετάκια, τελειωμένα στη σχάρα με πλούσιο σος Diane και φρέσκες τηγανητές πατάτες, κρεμμύδια 
 

Tropical Crispy Pork €17.75  
Marinated crispy pork, fresh Pineapple, sweet peppers, broccoli, mushrooms, spring onions and 
sweet and sour sauce, steamed Jasmin rice 
Μαριναρισμένο Xοιρινό, ανανάς, πιπεριές, μπρόκολο, κρεμμυδάκι, γλυκόξινη σος, ρύζι γιαμίν 

NEW Australia Rib Eye Steak 300gr  €34,00   

Cherry tomato, fresh hand-cut crunchy fries, grill broccoli, crispy onions, honey & mustard sauce on 

the side 
Bοδινό Rib Eye, κερασοντομάτες, ψητό μπρόκολο, φρέσκες τηγανητές πατάτες, τηγανισμένα 
κρεμμύδια, μέλι και μουστάρδα σος στο πλάι 
 

NEW Steak Dianne  €36.00   

Grill Rib Eye 300gr, napped with rich Dianne sauce, grill broccoli, crispy onions and Fresh hand-cut 
crunchy fries 
Bοδινό Rib Eye στη σχάρα, με πλούσιο σος Diane, ψητό μπρόκολο, τηγανισμένα κρεμμύδια και φρέσκες 
τηγανητές πατάτες 

NEW Pepper Steak  €36,00   

Grill Rib Eye 300gr, napped with rich Pepper sauce, grill broccoli, crispy onions and Fresh hand-cut 
crunchy fries 
Bοδινό Rib Eye στη σχάρα, με πλούσιο σος Pepper, ψητό μπρόκολο, τηγανισμένα κρεμμύδια και φρέσκες 
τηγανητές πατάτες 
 



 

  

Main courses from the Sea 
NEW Teriyaki Steamed Salmon €18,95   

Steamed Scottish Salmon, Teriyaki sauce, oyster mushrooms, sauté jasmine rice, broccoli, spring 
onions and sesame seeds 

Φιλέτο Σολομού Σκωτίας, ψημένο στo ατμό, Teriyaki σος, μανιτάρια πλευρότους, ρύζι γιαμίν, 
μπρόκολο, κρεμμύδι, σουσάμι 
 

Seabass Gourmet  €18,95   
Seabass Fillet, seasonal vegetables, nutmeg, spinach mushroom  sauce, mashed potatoes 

Φιλεταρισμένο λαβράκι με λαχανικά μοσχοκάρυδο, σος από σπανάκι και μανιτάρι 
Πατάτα πουρέ 
 

Grill Seabass  €18.95   
Seabass Fillet, Fresh hand-cut crunchy fries 
Φιλεταρισμένο λαβράκι, και φρέσκες τηγανητές πατάτες 

 
 

 
 

Desserts 
Nutela Chocolate Cake and rich chocolate sauce  €5.40 
American style Cheese Cake, strawberry couli  €5.40 
Anarokrema with nuts and honey €5.40 
Strawberry Swiss Roll €6.00 
Walnut Cake with cream patissier €6.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

 

Menu 
 

St. Valentines Day 2022 
 

We at Neon Phaliron are  
Happy to Welcome you back for  

St. Valentines  
Day celebration 

 
“A bespoke menu, specifically designed for a very special day” 

From everyone here at Neon Phaliron, we would like to wish you a very 
Happy Valentines day and  promise that we will do our best to create      

a memorable experience for you and your loved one 
 
 
 

 
Minimum spending per person is 45.00 euros including Beverages 

 

 

 


