
Η ιστορία της Villa Rossa είναι άμεσα συνδεδεμένη με τις αλλαγές 
που διαμόρφωσαν την Πάργα από τις αρχές του περασμένου 
αιώνα. Το κατακόκκινο σπίτι του εμπόρου καπνών και της συζύγου 
του Αφροδίτης επέζησε δύο Παγκόσμιους Πολέμους, για να 

διαμορφωθεί αργότερα σε Οικοκυρική Σχολή και αυτοσχέδιο νοσοκομείο. 
Η Villa Rossa έχει παίξει κομβικό ρόλο στη διαμόρφωση της Κοινωνίας 

της Πάργας, κι ιδιαίτερα στη θέση των γυναικών μέσα σε αυτή, καθώς η 

Αφροδίτη ήταν η μοναδική που εξελέγη στην τοπική αυτοδιοίκηση στις 
πρώτες εκκλογές που επιτράπηκε η συμμετοχή σε γυναίκες. Οι κάποιες 
ιατρικές της γνώσεις της επέτρεψαν επίσης να παρέχει δωρεάν ιατρικές 
υπηρεσίες στους ανθρώπους που καθημερινά έφταναν στην Villa Rossa 
ζητώντας τη βοήθεια της.   

Εξαιρετική οικοδέσποινα σε όλη της τη ζωή η Αφροδίτη είναι η πρώτη 
που σας καλωσορίζει. Την οικογενειακή παράδοση συνεχίζει η ανηψιά της 

και μία ομάδα ταλαντούχων ανθρώπων που μοιράζονται το ίδιο όραμα και 
συμβάλλουν με όρεξη στην συνεχιζόμενη ανακαίνιση του ιστορικού κτιρίου. 
Η εξαιρετική ομάδα της κουζίνας προσφέρει σύγχρονες, δημιουργικές 
γεύσεις με σεβασμό στην ελληνική παράδοση και την εποχικότητα το 
προϊόντων. 

Παρασκευάζουμε  μόνοι μας όλα τα φαγητά μας 

ΓΛΥΚΑ & ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΥΡΙΑ
Μους Γιαουρτιού με καρπάτσιο ανανά, μέντα, μέλι.

Μπάρα Μπισκότου με αλμυρή καραμέλα.

Μους Σοκολάτα με σαμπάνια, φουντούκι.

Αποδομημένο Κανταϊφι με κρέμα πατισερί, φυστίκι, σάλτσα 
με κόκκινα φρούτα, λεμόνι.

Μπράουνι Σοκολάτα με χαρούπι και παγωτό βανίλια.

 παγωτό βανίλια, με ζεστό καφέ εσπρέσο, 
σιρόπι Metaxa.

Πιάτο Επιλεγμένων Ελληνικών Τυριών.

Μεγάλο Πιάτο Φρούτων Εποχής.

Παγωτό, πολλές γεύσεις (μπάλα).

ΣΝΑΚ ΑΠΟ ΤΟ ΜΠΑΡ
Ομελέτα Κλασσική ζαμπόν, τυρί (με σπιτικό ψωμί).

Σφουγγάτο ομελέτα από την Κρήτη με πατάτα, δυόσμο, 
κατσικίσιο τυρί και ζαμπόν (με σπιτικό ψωμί).

Σπανακόπιτα φακές μπελούγκα, καπνισμένο γιαούρτι, ρόδι.

Σπιτική Φοκάτσια ντομάτα, πέστο βασιλικού. 
& ζαμπόν, γραβιέρα, ντομάτα, πέστο βασιλικού. 
& σολωμός, ντομάτα, πέστο βασιλικου.
Κοτομπουκιές με σπιτική κέτσαπ.    

Imperial Club Sandwich κοτόπουλο φιλέτο ελ/ας βοσκής, 
μπέικον, τυρί, μαρούλι, σπιτική μαγιονέζα, κέτσαπ, πατάτες.

Κυπριακή Πίτα με Χαλούμι Ψητό αβοκάντο, ντομάτα, σαλάτα.

Beef Burger Royale μπιφτέκι μοσχάρι (200 γρ.), μπέικον, 
κρεμμύδι, ντομάτα, μαρούλι σπιτική μαγιονέζα και κέτσαπ, 
πατάτες τηγανητές.

Wraps Ρυζιού με Γαρίδες* πορτοκάλι και τσίλι.

ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ
Μαριναρισμένες Ελιές ανάμικτες.

Τζατζίκι με ψητό σκόρδο, ελαιόλαδο.

Τριλογία Ελληνικά Ντιπάκια μελιτζανοσαλάτα, πάστα ελιάς, 
φάβα, με κριτσινάκια.

Μιλφέιλ Ταραμά μους ταραμά, γαύρος μαρινάτος, 
αυγοτάραχο, πίκλα λεμονιού.

Ποικιλία Ελληνικών Μανιταριών λάδι τρούφας, μαύρο σκόρδο, 
ελαιόλαδο, θυμάρι, ανθός αλατιού.

Κολοκυθοκεφτέδες με πουρέ λεμόνι και καβουρδισμένο 
κολοκυθόσπορο, σερβίρονται με γιαούρτι.

Μοσχαρίσια Μάγουλα σε κρασί και μπύρα, πίκλα σέλερι.

Σολωμός  Μαριναρισμένος μους καπνιστής μελιτζάνας και 
παλαιωμένο τυρί.

Φέτα στο Τηγάνι σε κρούστα λαχανικών και σουσάμι με 
μαρμελάδα κρόκου Κοζάνης.

Κεφτεδάκια με Δυόσμο τριμμένη ντομάτα, γιαούρτι.

Τυρί Ημέρας Σαγανάκι μαρμελάδα λεμόνι, πέστο λιαστής 
ντομάτας.

Mωσαϊκό με Λουκάνικο Χωριάτικο Μόσχου πατάτα, 
μπεσαμέλ, μαϊντανός.

Σπανακόπιτα φακές, καπνισμένο γιαούρτι, ρόδι.

Γαρίδες* Σαγανάκι ντομάτα, φέτα, ούζο, βασιλικός.

Ψάρι Ημέρας Σεβίτσε μάνγκο, λάιμ, τζιντζερ, γάλα τίγρη, 
γλυκοπατάτα,  κρεμμυδάκι, κόλιανδρος.               

Γαρίδες* με Αβοκάντο, φράουλα, ακτινίδιο, τραγανό ψωμάκι.

Πιάτο Ελληνικών Αλλαντικών, Τυριών και Ψαριών.

ΑΠΟ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
Καλαμαράκια* Τηγανητά μαρμελάδα 
τσιλι -λάιμ και φρέσκο λεμόνι.

Χταπόδι* Σχάρας λιαστή ντομάτα, 
φινόκιο πίκλα, πατάτες baby.

Μύδια Αχνιστά με Λευκό Κρασί καπνιστή 
πανσέτα, με σπιτική Φοκάτσια.

Σολωμός Ψητός με Σάλτσα Γαρίδας κινόα, 
τρια εσπεριδοειδή, τσιπς από πατζάρι.

Fritto Mistο Θαλασσινών στο τηγάνι, με αϊολί.

Σαρδέλες Ψητές με Χαβιάρι** σβησμένες με παλαιωμένη 
ρετσίνα, λαδολέμονο, μυρωδικά.

Γαρίδες/ Γάμπαρες Αμβρακικού Ψητές φρέσκια ντομάτα, 
μαϊντανός.

Ψάρι Ημέρας Φιλέτο με Τσιγαρισμένα Χόρτα σάλτσα με 
κρόκο Κοζάνης, κουκουνάρι, πούδρα ελιάς.

Επιλογή Ωμών Θαλασσινών καρπάτσιο λευκών ψαριών, 
γαρίδες και όστρακα ημέρας.

Ψάρια/ Θαλασσινά Ημέρας με ψητά λαχανικά ή χόρτα, 
τιμή μερίδας/κιλού

ΑΠΟ ΤΗ ΦΑΡΜΑ
Μαύρος Χοίρος σε Σάλτσα Μπύρας και 
μανιτάρια πορτσίνι με σπιτικά νιόκι πατάτας.

Κοτόπουλο Στήθος Ελ/ρας Βοσκής σε 
Λευκό Κρασί, με γίγαντες και λουκάνικο.

Αρνάκι Γάλακτος με ∆ύο Τρόπους μπούτι 
μπρεζέ στο φούρνο με γλάσο κρασιού, και 

παϊδάκι ψητό με τραχανά.

Μοσχάρι Φιλέτο, με σάλτσα Κρασιού πουρέ πατάτα 
με δεντρολίβανο, λαχανικά σωτέ.

Rib Eye (Black Angus), chutney πιπεριάς-μάνγκο, πατάτες 
baby με μυρωδικά και.

Σουβλάκι Μαύρος Χοίρος ή Κοτόπουλο Ελευθέρας Βοσκής 
 

Το κατάστημα υποχρεούται να διαθέτει έντυπα δελτία, σε ειδική θήκη, για τη διατύπωση οποιασδήποτε διαμαρτυρίας. Ολες οι τιμές περιλαμβάνουν Φ.Π.Α 24% και δημοτικά τέλη 0.5%. 
Αγορανομικός υπεύθυνος: Σέργιος Τσιτάκης, www.villarossa.gr

PARGA 
Since 1903 

ΠΙΑΤΑ ΗΜΕΡΑΣ
Κάθε μέρα προτείνουμε παραδοσιακές και δημιουργικές γεύσεις,  

βασισμένες στα φρέσκα προϊόντα από το κτήμα μας που παράγονται για 
αποκλειστική χρήση του Εστιατορίου Villa Rossa 

ΖΥΜΑΡΙΚΑ & ΡΙΖΟΤΟ
Κριθαρότο Ελληνικής Γης φέτα, ντομάτα, βασιλικός, γραβιέρα, 
πίκλα κολοκύθι, ελαιόλαδο.

Γαριδομακαρονάδα λιγκουίνι με γαρίδες* και κόκκινη μπισκ.

Κριθαρότο με Καβούρι Φρέσκο ντομάτα, τζίντζερ, λάιμ, κόλιανδρο.

Ριζότο Μανιταριών του Δάσους με λάδι τρούφας και λεμόνι.

Ριζότο Pescatore με μίξη θαλασσινών, ψητό σκόρδο, κρεμμύδι .

ΣΑΛΑΤΕΣ
Χωριάτικη με Premium Φέτα, κάπαρη, κρίταμο, μυρωδικά.

Ντακος με Ξυνομυζήθρα  κριθαροκούλουρο χαρουπιού, 
ντομάτα, κρεμολάτα μυρωδικών.

Μποστάνι χαλούμι, αβοκάντο , ημίλιαστο ντοματάκι, πίκλα 
κρεμμύδι, ηλιόσπορος.

(V) Γλυκοπατάτα, αβοκάντο , ημίλιαστο ντοματάκι, πίκλα 
κρεμμύδι, ηλιόσπορος.

Για όλα μας τα ψησίματα χρησιμοποιούμε φούρνο με κάρβουνο Josper

Ολο μας το ψωμί και τα αρτοσκευάσματα είναι σπιτικά. Ζυμώνονται και ψήνονται 
καθημερινά στην κουζίνα μας.

Τα σνακ σερβίρονται από τις 11.00 εώς τις 18.00
*κατεψυγμένο

**υποκατάστατο

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ
Πατάτες Τηγανητές Τριπλομαγειρεμένες.

Ψητά Λαχανικά.

Καλαθάκι με σπιτικό ψωμί και κριτσίνια.

Σκορδόψωμο.

Ανάμικτη Σαλάτα Εποχής.

ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 
Σπαγγέτι Bolognese με κιμά και κόκκινη σάλτσα.

Σπαγγέτι Νάπολι με κόκκινη σάλτσα.

Κοτομπουκιές με πατάτες τηγανητές.

Κεφτεδάκια με πατάτες τηγανητές.

Κοτόπουλο Φιλέτο ελευθέρας βοσκής, με γραβιέρα, κρουτόν, 
αμύγδαλο, σάλτσα ρομέσκο.

Χόρτα Σωτέ με Τριμμένη Φέτα φρέσκια τριμμένη ντομάτα, 
πάστα ελιάς, πορτοκάλι,  με ψητό σκόρδο.

 edamame, αρακά, 
φακές μπελούγκα, κρεμμυδάκι και πορτοκάλι.

Oλοι οι ζωμοί μας, οι σάλτσες μας και οι άλλες παρασκευές ετοιμάζονται 
από τον σεφ μας και την ομάδα της κουζίνας. 

Χρησιμοποιούμε μόνο έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Οι πράσινες σαλάτες μας περιλαμβάνουν: λόλα, ρόκα,σπανάκι, ραντίτσιο

Sundecks    Ga l ler y    Museum    EventsHote l    Restaurant    Beach

 www.villarossa.gr

Το κρέας μας προέρχεται από μικρούς Έλληνες παραγωγούς 
με σεβασμό στα ζώα.


