
În Paralia, Katerini, restaurantul ”Struga”face diferența și vă oferă experiențe gustative
din atât din întreaga bucătărie grecească tradițională cât și din bucătăria internațională.

 Include carne proaspătă din regiune, pești proaspeți achiziționați din port, mâncare gătită, gustări, 
supe și dulciuri pregătite cu ingrediente naturale, locale, preparate cu pasiune și profesionalism. 

Utilizăm numai ulei extra virgin de măsline.

Non Alcoholic

01-  Fresh orange juice - 3,50€

500ml
02- Fresh juice made of different fresh fruit  - 4,80€

29- Classic Mojito - 6,90€

27- Classic Margarita with lime or strawberry - 6,90€

From the Bar - Alcohol Most Popular

28- Cosmopolitan - 6,90€

30- Aperol Spritz - 6,90€

Spirits class bottle (50ml)

33- Premium Vodka - 9,90€

34- Moet Champagne BOTTLE - 89,90€

36- Cognac - 5,90€

38- Shot - 2,90€

32- Straight Drinks Special - 7,90€

39- Shot Special - 4,90€

35- Bourbon - 6,90€

31- Straight Drinks - 5,90€

37- Cognac Special - 9,90€

Beers

40- Draft ALPHA 330ml - 2,40€

43- Heineken (500ml) Lager 5% Alcohol - 3,30€

41- Draft ALPHA 500ml - 3,30€

46- Sol Erdinger (500ml) 5,6% alcohol - 3,90€

47- Amstel Pills (500ml) 5% alcohol - 3,30€

42- Draft ALPHA 1000ml - 6,10€

44- Amstel (500ml) Lager 5% Alcohol - 3,30€

45- Amstel Free (330ml) 0% Alcohol - 2,90€

49- Amstel Black (330ml) 6% alcohol - 3,50€

48- Fischer (500ml) 5% alcohol - 3,30€

50- Amstel Radler (500ml) 2% alcohol - 3,30€

51-Eza(500ml) - 3,30€

52- Nymfi (500ml) - 3,30€

04- Mango Lemonade 500ml - 3,50€

Lemonades

Fresh juice (lemon, mango syrup, brown sugar, sprite, soda 
water)

03- Struga Lemonade 500ml - 3,50€
Fresh juice (lemon, brown sugar, spearmint) 

Smoothies

05- Green power pineapple - 4,00€

05- Green power pear- 4,00€

05- Green power baby spinach - 4,00€

05- Green power banana - 4,00€

(peach, strawberry, banana, carrot)

07- Daily banana- 4,00€

06- Peach - 4,00€

07- Daily pear - 4,00€

07- Daily apple - 4,00€

08- Strawberry - 4,00€
(strawberry, banana, apple, cranberry)

07- Daily pomegranate - 4,00€

22- Juices Sour Cherry 500ml - 2,50€

23- Ice Tea Lemon 500ml  - 2,50€

23- Ice Tea Peach 500ml  - 2,50€

12- SPRITE 450ml - 2,00€

19- Theoni natural water 1 λίτρο - 1,90€

Refreshments

21- Juices Orange 500ml - 2,50€

22- Juices Apple 500ml - 2,50€

20- Sparkling water with mastic - 2,40€
(Mastiqua) 500ml

11- LEMON 450ml - 2,00€

10- ORANGE 450ml - 2,00€

09- PEPSI 450ml - 2,00€

Bulk wine

51 A- Glass of wine  Chrysostomou 250ml - 2,50€

51 B- White Dry Chrysostomou  500ml - 4,80€

52- Red Dry Chrysostomou 500ml - 4,80€

53- Red Semi Sweet Chrysostomou - 4,80€

54-Rise Chrysostomou 500ml - 4,80€

64- Sangria - 12,50€

69- KTIMA CHRYSOSTOMOU Flores V  - 18,50€

67-  KTIMA MEGA SPILEO Cabernet - 32,00€

60- Kanenas Sarah - 23,00€

Red Wines 750ml

68-  KTIMA MEGA SPILEO Black - 35,00€

61- Ktima Alfa Xinomavro - 26,00€

66- KTIMA MEGA SPILEO - 35,00€

62- Metochi Chromitsas - 21,00€

65- KTIMA MEGA SPILEO CUVEE III - 21,00€

63- Rapsani Tsantali - 24,00€

71- Kanenas - 17,00€

73- KTIMA CHRYSOSTOMOU MALAGOUZIA - 18,00€

White Wine 750ml

70- Sangria - 12,50€

72- Metochi Chromitsas - 19,00€

74- Ktima Chrysostomou Kydonies - 19,00€
Sauvignon blanc

77- Mega Spileo Malagouzia  - 8,00€

75- Ktima Chrysostomou Mouseos Asyrtiko - 19,50€

76- Pandora Peloponisiakos White - 12,00€

78- Mega Spileo CUVEE III Λευκό - 19,90€

79- Sophia Retsina Athens  500ml - 6,50€

79B - Azur Blue Wine

80- Moschato Patron DEUS  - 17,00€

81- Peloponisiakos Rose Pandora- 12,00€

Rose Wine 750ml

82- Mega Spileo Rose- 19,00€

61- Cretan Rakomelo  200ml - 6,50€

55- Plomari 200ml - 6,50€

57- Glass of ouzo  50ml - 2,20€

58- Glass of tsipouro  50ml - 2,20€

Ouzo

56- Babatzim 200ml - 6,50€

59- Bulk Tsipouro from Tyrnavos  200ml - 6,50€

60- Tsipouro from Agio Oros  200ml - 7,00€



PEȘTI ȘI FRUCTE DE MARE

151- Calamari prăjiți - 6,80€
(un sortiment de mâncare clasic grecesc, însoțit de salată, carto�ori proaspeți prăjiți și sos 
de iaurt cu usturoi)

153- Fileuri de sardine la grătar - 6,90€
(sardine �letate, preparate la grătar, însoțite de carto�ori proaspeți prăjiți, salată și sos de 
usturoi)

154- Midii prăjite - 6,50€
(midii prăjite în aluat de pane, însoțite de salată, carto�ori proaspeți prăjiți și sos de 
usturoi)

156- Midii la aburi - 6,50€
(midii în cochilie, gătite în vas din fontă în zeamă cu mirodenii, usturoi, curcumă și anason 
stelat)

159- Caracatiță la tigaie - 13,90€
(bucăți fragede de caracatiță, gătite în vas din fontă cu felii de ardei roșii și verzi, vin, cremă 
de oțet balsamic alb și mirodenii)

160- Caracatiță la grătar - 13,90€
(un tentacul întreg de caracatiță, pregătit la grătar, însoțit de orez aromat și castraveciori 
murați)

161- Creveți pane - 12,90€
(creveți mari, crocanți și suculenți, însoțiți de carto�ori proaspeți prăjiți și sos de chili)

162- Creveți la grătar - 12,90€
(Grilled shrimps served with butter rice and yogurt garlic sauce)

164- Somon la grătar sau soté- 12,50€
(în funcție de preferința dvs., alegeți modul de preparare al acestui minunat sortiment de 
mâncare, asortat cu quinoa, frunze de spanac baby și roșii cherry)

165- Platou cu pești - clasic - 16,50€
(o varietate de sardine, hamsii, stavrizi, gupe prăjite, midii în cochilie și cod, însoțită de 
carto� proaspeți delicioși, sos de iaurt cu usturoi și salată)

166- Platou cu pești - prezidențial - 28,00€
(vă servim ceva mai mult prin acest platou minunat, alcătuit din sardine, hamsii, cod, 
stavrizi, macrou spaniol, gupe prăjite, midii în cochilie, creveți și caracatiță, asortate cu 
carto�ori proaspăt prăjiți, sos de iaurt cu usturoi și salată)

167- Platou cu pești - Premium - 38,00€
(acest platou deosebit cu pești la grătar cuprinde pești proaspeți disponibili în ziua de 
astăzi, cod sau lavrac, chefal, sardine, caracatiță, creveți, midii în cochilie, asortate cu 
carto�ori proaspăt prăjiți, sos de iaurt cu usturoi și salată)

RISOTTO-URI COSMOPOLITE

170- Risotto cu fructe de mare - 14,90€
(acest risotto excelent, pregătit la foc moale, vă stimulează simțul gustativ, cu creveți, 
calamari, midii, caracatiță și mirodenii)

171- Risotto cu ciuperci - 9,90€
(vă servim o opțiune vegetariană excelentă, cu ciuperci proaspete și mirodenii)

MENIURI PENTRU COPII

173- Paste penne cu sos roșu - 4,50€
(paste penne, sos roșu simplu, din roșii proaspete și, facultativ, parmezan)

174- Nuggets de pui - 4,50€
(bastonașe din șnițel de pui, cu piure de casă sau carto�ori prăjiți și ketchup)

175- Fileuri mici de pui la grătar - 4,50€
(�leuri mici și fragede de pui, la grătar, cu piure de casă sau carto�ori prăjiți și ketchup)

176- Chifteluțe pe băț - 4,50€
(frigărui cu chifteluțe proaspete din carne de vițel, cu piure de casă sau carto�ori prăjiți și 
ketchup)

(o supă tradițională excelentă de pui cu legume)

178- Supă din carne de vițel  - 4,00€

SUPE STRUGA

177- Supă de pui- 4,00€

(o opțiune excelentă cu carne de vițel �artă și legume)

180- Ciorbă de burtă românească  - 4,00€

181- Meatball soup- 4,00€

(carto� la cuptor, cu lămâie, delicioși)

185- Carto� prăjiți - 2,50€

186- Piure de carto� - 2,50€

GARNITURI

182- Orez aromat (orez gătit cu mirodenii) - 2,30€

183- Quinoa tricolore (quinoa gătită cu mirodenii) - 2,90€

184- Carto�ori la cuptor - 2,60€

Deserturi
194- Mousse triunghiular (130 gr) - 3,50€
196- Mousse Cheesecake (130gr)  - 3,50€
197- Su�eu de ciocolată (120 gr) cu înghețată- 4,50€
- Inghețată

GUSTURI DIN ÎNDEPĂRTATA ASIE

137- O experiență chinezească - 7,90€
(bucățele din carne de vițel sau de pui, sotate cu legume, sos dulce-acru, sos de soia, 
susan negru, asortate cu orez basmati)

138- Deliciu thailandez cu nucă de cocos - 8,30€
(un sortiment de mâncare thailandez, cu gust delicios, din carne de pui, cremă de nucă 
de cocos, asortat cu orez basmati)

BURGERI

118- Hamburger - 9,90€
(Renumitul hamburger din carne de vițel, bine prăjit și suculent, roșii, salată verde, 
bacon, rondele de ceapă caramelizate, sos de castraveciori murați)

119- Cheeseburger - 9,90€
(burger suculent din carne de vițel, cu brânză topită, ketchup, sos de castraveciori 
murați)

120- Chickenburger - 9,90€
(burger din carne de pui, bine prăjit, cu roșii, salată verde, rondele de ceapă, sos)

127- Pulpe de pui cu miere - 6,30€
(minunate pulpe de pui date prin miere, suc de portocale și muștar, însoțite de 
carto�ori cu miere la cuptor)

129- Lasagne - 6,80€
(o mâncare deosebit de gustoasă pentru iubitorii de paste, cu carne de vițel tocată, 
brânză feta, parmezan, sos bechamel preparat de noi)

131- Carne de miel - 12,50€
(carne de miel cu lămâie la cuptor, cu mirodenii și delicioși carto�ori rumeniți)

MÂNCARE GĂTITĂ CA LA MAMA ACASĂ

122- Musaca tradițională - 6,30€
(vinete, carto�, carne tocată gustoasă de vițel, sos bechamel preparat de noi)

MÂNCARE LA MINUT   ÎNTOTDEAUNA GATA LA TIMP 

139- Antricot de vițel la grătar - 11,00€
(suculent și delicios, asortat cu salată și carto�ori proaspeți prăjiți)

140- Frigărui clasice la grătar - 7,90€
(bucăți din pulpă de porc trecute pe bețișor, gătite la grătar și asortate cu salată și 
carto�ori proaspeți prăjiți)

141- Burgeri cu pâine arabă - 6,90€
(Beef patties on the grill, served with salad, fresh French fries, tzatziki and Arabic pita 
bread)

142- File de pui la grătar - 7,30€
(�le de pui cu unt la grătar, asortat cu carto�ori baby, ciuperci la grătar și sos BBQ)

144- Șnițel de pui țigănesc - 8,50€
(șnițel de pui însoțit de un minunat sos roșu iute, cu bacon și legume, carto�ori 
proaspeți prăjiți și salată)

145- Șnițel clasic de porc - 7,00€
(vă servim clasicul șnițel austriac, asortat cu un piure gustos de casă și salată)

146- Mix Grill - 18,50€
(o varietate bogată de cărnuri de calitate, chifteluțe din carne de vițel, frigărui din 
carne de porc, cârnat țărănesc, �eică de porc, �le de pui, asortate cu carto�ori proaspeți 
prăjiți și o trilogie de sosuri)

147- Carne de pui la tigaie - 7,90€
(bucățele din �le de pui gătite cu smântână dulce și ciuperci proaspete, asortate cu 
piure gustos de casă)

148- Carne de porc la tigaie - 8,00€
(bucăți fragede din pulpă de porc, prăjite, stinse cu vin roșu și servite în vas de fontă)

150- Mușchi de porc la grătar - 9,90€
(�leuri suculente de porc preparate la grătar, asortate cu orez prăjit, ciuperci proaspete 
și sos BBQ)

125- Beef Ribeye  16,00€ 
with puree & bbq sauce

APERITIVE 

81- Bruschete alla italiana   - 3,90€
(pâine proaspătă prăjită pe grătar, roșii, brânză din zer xinomyzithra de Creta, 
usturoi, oregano, măsline)

82- Legume preparate la grătar - 4,50€
(legume de sezon, mirodenii, cremă de oțet balsamic)

83- Platou tradițional - 4,90€
(trilogie de salată de vinete, tzatziki, cremă de brânză)

86- Vinete mediteraneene  - 3,80€
(Vânătă proaspăt coaptă la grătar, cu usturoi, roșii și brânză feta, mirodenii și ulei de 
măsline)

88- Ardei iuți  - 8,50€
(ceva care arde, ardei iuți cu ulei de măsline, pătrunjel, oțet)

96- Tzatziki - 3,00€

97- Salată de vinete  - 3,30€

(preparat de noi și delicios)

(rețeta secretă a bunicii)

99- Feta coaptă și suculentă - 3,90€
(brânză feta coaptă pe plită din fontă, cu roșii, ardei iute, oregano)

100- Mama Creta  - 4,50€
(o brânză Manouri diferită, cu susan și miere, învelită în foi de plăcintă)

102b - Halumi -  4,30€

Brânzeturi diverse

98- Feta cu ulei de măsline și oregano - 3,50€
(pentru iubitorii gusturilor simple)

SALATE

103- Salată grecească tradițională, cu o varietate de gusturi 
delicioase - 5,50€
(roșii biologice, castraveți, măsline, ardei mici murați, ceapă, brânză feta, oregano, 
ulei de măsline)

104- Caesar Salad - 7,90€
(Grilled chicken breast, lettuce leaves,Struga Caesar Dressing, grated cheese, 
parmesan cheese, crunchy croûtons)

107- Salată Struga - 6,90€
(salată delicioasă preparată din salată verde, rucola, bacon, crutoane, smochine, 
mingiuțe de brânză Manouri și susan)

108- Salată mediteraneană  - 6,90€
(salată verde, rucola, spanac, fenicul, vinegretă de mentă verde, oțet, brânză 
Kefalograviera)

109- Dakos cretan - 5,90€
(pesmeți cretani, brânză feta, roșii rase, măsline feliate, oregano, capere, cimbru)

PASTE PENTRU GURMANZI

113- Carbonara italiana - 6,90€
(spaghete/macaroane cu smântână proaspătă, bacon, ciuperci proaspete, parmezan)

114- Primavera
(paste penne cu sos de roșii, legume de sezon, mirodenii, parmezan)

115- Macaroane cu creveți - 14,90€
(paste linguini, creveți, sos de roșii, stinse cu ou, mirodenii)

116- Linguini cu somon - 12,50€
(paste linguini, somon, smântână proaspătă, mărar, parmezan)

117- Paste cu fructe de mare - 14,90€
(paste penne, creveți, caracatiță, calamari, midii, sos de roșii, mirodenii)

Struga


