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Ψητή µελιτζάνα / Grilled eggplant     6,00€
µε µαριναρισµένη ντοµάτα, φέτα, µέλι και ρίγανη.
with marinated fresh tomato, feta crumbles, honey and oregano.

Πατάτες τηγανιτές µε σώς τρούφας και παρµεζάνα  5,00€
Truffle fries with Parmesan       

Dirty fries         5,00€
Πατάτες τηγανητές µε πικάντικη µαγιονέζα, παρµεζάνα, µπέικον, φρέσκο µαϊντανο.
French fries with spicy sriracha mayonnaise, parmesan, bacon, fresh parsley.

Ποικιλία/Variety        14,00€
ντόπιων τυριών και βενετσιάνικων αλλαντικών.
local cheese & cold cuts variety with sweet and crispy accompaniments.

Kοτοµπουκιές µε γλυκόξυνη σάλτσα µουστάρδας    6.00€
Home made chicken nuggets with a honey mustard sauce

Τεµπούρα γαρίδας / Prawn tempura     8.00€
µε πικάντικη µαγιονέζα µαύρου σκόρδου 
with black garlic aioli

Μπρουσκετίνι / Mini bruschettas     7.00€
µε ξινοµυζήθρα, µανιτάρια, ρόκα και λάδι τρούφας
with oyster mushrooms, arugula, xinomizithra cheese and truffle oil



Σαλάτες / Salads

Ελληνική σαλάτα/Greek salad       7,80€
µε φέτα, κάπαρη, µαύρες ελιές, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο και ρίγανη.
with local feta cheese, capers, black olives, extra virgin olive oil and oregano.

Ψητά λαχανικά/Grilled vegetables      7,50€
µαριναρισµένα µανιτάρια πλευρώτους, κολοκύθια, ανθότυρο και     
βινεγκρέτ πορτοκαλιού και πάπρικας.
marinated oyster mushrooms, zucchini, anthotyro cheese                 
and citrus vinaigrette.  

Ανάµεικτη πράσινη σαλάτα/Mixed green leaf salad   7,80€
µε σύκα και σταφύλια, νούµπουλο και βινεγκρέτ κουµ κουάτ.  
with figs and grapes, nouboulo and Kumquat vinaigrette. 

Σαλάτα κινόα/Quinoa salad       7,20€
µε σπανάκι, σταφίδες, ραπανάκι, κολοκύθα, κουκουνάρι, βινεγκρέτ εσπεριδοειδών.  
with baby spinach, raisins, radish, pumpkin, pine nuts, herbs and citrus vinaigrette.      

Κλασική Σαλάτα του Καίσαρα/Caesar salad    8,00€
µε ψητό µαριναρισµένο κοτόπουλο, µπέικον, κρουτόν και παρµεζάνα.  
with marinated fresh chicken, bacon, herbed croutons and parmesan.  

Σαλάτα γαρίδες/Shrimp salad         9,50€
ανάµεικτη πράσινη σαλάτα µε γαρίδες κονφί ντοµατίνια, πίκλα καρότου 
και dressing kumquat 
with mix green salad, confit cherry tomatoes, pickled carrots 
and a Kumquat vinegraitte.



Τα πιάτα µας/Our dishes

Κροκέτες από φρέσκο κοτόπουλο/Chicken croquettes   8,50€
µε µυρωδικά, jalapeno και σως µε καπνιστό ανανά.
with herbs, jalapeno and smoked pineapple sauce. 

Μίνι µπέργκερ/Pulled pork sliders      8,80€
µε ψητό χοιρινό και κόλσλοου.
with house coleslaw.  

Μεσογειακό µπέργκερ/Mediterranean burger    9,00€
σε µπριος µε τυροκαυτερή, σως πιπεριάς Φλωρίνης, λιαστή ντοµάτα, 
κρεµµύδι και λόλα πράσινη. 
with spicy feta cream, red pepper sauce, sundried tomatoes, 
onions and green salad.             

Philly Jalapeno Burger       9,00€
µε τυρί κρέµα, καραµελωµένα κρεµµύδια, σως bbq, µπέϊκον, µαγιονέζα, µαρούλι.
with cream cheese, caramelized onions, bbq sauce, bacon, mayonnaise, lettuce.

Μπέργκερ µπέικον-τσένταρ/Cheddar & bacon burger   8,90€
σε µπριος µε ντόπιο καπνιστό µπέικον, αγγλικό τσένταρ, µαγιονέζα,    
λόλα πράσινη, ντοµάτα και καραµελωµένο κρεµµύδι. 
with local smoked bacon, English cheddar, mayonnaise, salad, tomato    
and caramelized onions.         

Μπέργκερ µε φιλέτο κοτόπουλο/Chicken fillet burger   8,50€
αιόλι, σάλτσα βέρντε, κρεµµύδι, ντοµάτα και ρόκα.
with aioli, tomato, onion, arugula and salsa Verde.     

Μπέργκερ λαχανικών/Veggie burger     8,50€
µε µπιφτέκι από κουνουπίδι και φακές, τσίλι σως, ρόκα, κρέµα αβοκάντο                                  
και τσιπς καρότου.
with cauliflower and lentil patty, spicy vegan chili sauce, arugula, avocado cream                                   
and carrot chips.



Καπνιστό Μπέργκερ/Smoked Beef burger    9,50€
µε τυρί Μετσοβόνε, µαριναρισµένη ντοµάτα, ρόκα, κρέµα γλυκιάς µουστάρδας
with smoked Metsovone cheese, marinated tomatoes, arugula and honey-mustard sauce

Μπέργκερ Προβατίνα/Greek burger     9,80€
µε µελιντζανοσαλάτα, παλαιωµένη γραβιέρα, ραντίτσιο
with dry aged mutton burger, eggplant spread, aged gruyere cheese and green salad

Rib Eye steak         18,00€
µε ζεστή πατατοσαλάτα, ρόκα, κονφί κόκκινου κρεµµυδιού, 
καραµελωµένα καρότα, chimichurri
with warm potato salad, red onion confit, rocket salad, caramelized baby carrots 
and chimichurri.
 

Ταλιάτα/Beef tagliata        16,00€
µε µανιτάρια πορτοµπέλο, φρέσκο κρεµµύδι και σως κόκκινου κρασιού.
with portobello mushrooms, spring onion and red wine sauce  

Σολοµός φιλέτο /Salmon fillet      18,00€
µε σπανάκι, κολοκύθι και σως vierge.
with pinach,zucchini and sause vierge

Κερκυραϊκή Καρµπονάρα/Corfiot Carbonara    9,00€
µε νούµπουλο, αυγό ελευθέρας, πεκορίνο Γιαννάδων
with cured local pork loin (Numboulo), free range egg and local pecorino cheese

Ταλιατέλες µε καλοκαιρινή τρούφα
Fresh tagliatelle summer truffle     12,00€
µε έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, βούτυρο κέρκυρας και παρµεζάνα
with extra virgin olive oil, local butter and Parmesan



Σνακ/Snacks

Κλαµπ σάντουιτς/Steak or chicken club sandwich   7,90€
µε λεπτοκοµµένη µοσχαρίσια µπριζόλα ή κοτόπουλο, τυρί έµενταλ,                                 
τραγανό µπέικον, µαρούλι, σως ρεµουλάντ, ντοµάτα και πατάτες τηγανητές.
with bacon, emental cheese, lettuce, sauce remoulade, tomato and fries.

Κλασικό Κλαµπ σάντουιτς/Classic Club sandwich    7,50€
µε γαλοπούλα, τυρί, µπέικον, ντοµάτα, µαρούλι, µαγιονέζα και πατάτες τηγανητές.
with turkey, cheese, bacon, tomato, lettuce, mayonnaise and fries.

Ζαπάτα µε µπριζολάκι/Ciabatta with steak       6,80€
µε µαγιονέζα, σως τσένταρ, ψητά ντοµατίνια, ρόκα.
with mayonnaise, cheddar sauce, grilled cherry tomatoes, arugula. 

Ζαπάτα µε καπνιστό σολοµό/Ciabatta with smoked salmon  6,80€
µε αβοκάντο, βραστό αυγό, ρόκα, άνηθο και µαγιονέζα.
with avocado, boiled egg, arugula, dill and mayonnaise. 

Zαπάτα µε ελληνικό προσούτο/Ciabatta with local prosciutto 5,90€
µε ελαιόλαδο, ρόκα, γκούντα, µαριναρισµένη ντοµάτα και µαγιονέζα.  
with olive oil, arugula, gouda, marinated tomato and mayonnaise.   

Ζαπάτα λαχανικών/Ciabatta with vegetables     6,50€
ψητή µελιτζάνα, πιπεριά Φλωρίνης, µανιτάρια πλευρώτους,          
µους φάβας και σπανάκι.
grilled eggplant, oyster mushrooms, grilled red pepper, fava mousse,     
baby spinach.

Τοστ µε µπέικον/Bacon melt       4,00€
δύο φέτες γκούντα µε τραγανό µπέικον και πατάτες τηγανητές.   
Ψήνεται µε φρέσκο βούτυρο.
 toast with two slices of cheese with  crispy bacon and french fries



Επιδόρπια/Desserts

Αµερικάνικο cheesecake/New York Cheesecake   5,50€
µε στρώση πανακότα και σως φραµπουάζ.
with pannacotta and framboise sauce.

Σπιτικά µπράουνι/Ηοmemade brownies     6,00€
µε παγωτό, κραµπλ σοκολάτας και σως αλµυρής καραµέλας.
with ice cream, chocolate crumble and salted caramel sauce.

Μπακλαβάς/Baklavas       5,80€



Καφέδες/Coffees
Εσπρέσο/Espresso       2,00€

Εσπρέσο διπλό/Double Espresso     3,50€
Εσπρέσο παγωµένο/Espresso freddo     3,50€
Καπουτσίνο παγωµένο/Cappuccino freddo    3,70€
Καπουτσίνο/Cappuccino       3,50€
Καπουτσίνο λάτε/Cappuccino latte     3,70€
Καπουτσίνο διπλό/Double cappuccino    4,00€
Ελληνικός διπλός/Double Greek Coffee    3,00€
Φίλτρου/Filter coffee       3,50€
Στιγµιαίος καφές/Hot instant coffee     3,50€
Στιγµιαίος καφές φραπέ/Iced instant coffee frappe  3,50€

Ροφήµατα/Beverages
Σοκολάτα/Chocolate       3,50€
Ζεστή/Κρύα
Hot/Cold

Σοκολάτα βιενέζικη/Viennoise chocolate    3,80€
Ζεστή/Κρύα
Hot/Cold

Μοκατσίνο/Moccachino       4,80€
Ζεστό/Κρύο
Hot/Cold

Τσάι παγωµένο σε ποικιλία γεύσεων  (λεµόνι/ροδάκινο) 3,50€
/Iced tea selection (green/peach)

Τσάι ζεστό σε ποικιλία γεύσεων     3,50€
/Hot tea selection



Αναψυκτικά/Refreshments

Coca-cola/sprite/Fanta orange/Fanta lemon

Aνθρακούχο νερό
/Sparkling water

Corfiot ginger beer

Pellegrino 750 ml

3,20€

4,00€

6,00€

3,60€

Χυµοί/Juices

Φρέσκος χυµός πορτοκάλι
/Fresh orange juice

Φρέσκος χυµός ανάµικτος
/Mixed fresh juice

Juice Selection

4,00€

4,80€

3,50€



Μπύρες/Beers

Fisher pilsner drast (small)

Fisher pilsner drast (large)

Kaizer Pilsner 330 ml

Erdinger Weißbier 500 ml

Sol 330 ml

Heineken free

CORFU MICROBREWING / ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΗ ΜΙΚΡΟΖΥΘΟΠΟΙΪΑ

Corfu Dark 330 ml

Corfu I.P.A. 330 ml

Corfu Red Ale 330 ml

Corfu Pilsner 330 ml

Corfu Ionian Ginger Lemon Ale 330 ml

CIDERS

Strongbow Gold Apple

Strongbow Red Berries

4,00€

5,00€

4,00€

6,00€

5,00€

6,00 €

5,00 €

5,00 €

4,00 €

5,00 €

5,00 €

5,00 €

4,00€





@: sway-corfu
f: sway bar_kitchen


