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Καλώς ήρθατε στο Πικάσσο
στην παραλία της Πλάκας.
Από το 1996 που ανοίξαμε στην Χώρα της Νάξου σερβίρουμε εξαιρετικό
Τεξανο-μεξικάνικο φαγητό. 23 ολόκληρα χρόνια δέσμευσης για άψογη εξυπηρέτηση 
και ποιότητα. Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε που μας στηρίξατε και είμαστε εδώ 
σήμερα. Ακριβώς δίπλα στο Πικάσσο για δεύτερη χρονιά πιά θα βρείτε το Aegean Blue  
ένα καλόγουστο εμπορικό με είδη ένδυσης και ντεκόρ για εσάς και για το σπίτι σας, 
όπως και σουβενίρ και είδη δώρων εμπνευσμένα από την Κυκλαδίτικη κουλτούρα και 
όχι μόνο. Για του λόγου του αληθές επισκεφθείτε μας...

Μερικά πράγματα που πρέπει να ξέρετε για το Πικάσσο:
Το μενού μας με τα χρόνια έχει επεκταθεί, ώστε να καλύψει τις ανάγκες όλων,
ανεξάρτητα αν σας αρέσουν τα καυτερά ή δεν τρώτε κρέας.
Φτιάχνουμε τις δικές μας τορτίγιες και χρησιμοποιούμε φρέσκο κόλιανδρο.
Επίσης φτιάχνουμε τη μεξικάνικη σάλσα και το τσίλι με κιμά, καυτερά, οπότε...
προσέξτε. Τα υπόλοιπα φαγητά μας είναι ελάχιστα έως καθόλου καυτερά
- εκτός αν εσείς μας το ζητήσετε. Όπου λέμε κοτόπουλο εννοούμε πάντα φρέσκο.
Το μοσχάρι και το χοιρινό είναι φρέσκα και ντόπια όσο υπάρχει διαθεσιμότητα.
Ο κιμάς είναι 100% από φρέσκο μοσχαρίσιο κρέας που κόβεται στην κουζίνα μας.
Τα λουκάνικα πρωινού και το τσορίζο, μίγμα και λουκάνικο, οι κοτομπουκιές
και τα μπέργκερ παρασκευάζονται επίσης από εμάς.
Χρησιμοποιούμε έξτρα παρθένο ελαιόλαδο από τον ελαιώνα μας στην Κρήτη
(www.stonemill.gr) παντού, εκτός από τη φριτέζα και αν θέλετε να το αγοράσετε θα το 
βρείτε στο Aegean Blue σε διαφορες συσκευασίες. Επιλέγουμε εκλεκτά ντόπια λαχανι-
κά και φρούτα, ενώ φτιάχνουμε το γκουακαμόλε μας μόνο με φρέσκα αβοκάντο.
Τα ποτά μας είναι όλα επώνυμα και τα φτιάχνουμε - όπως και τις μαργαρίτες μας,
με φρέσκα φρούτα, λάιμς και φράουλες.

Έχουμε μενού ειδικά εμπνευσμένο για τους μικρούς μας επισκέπτες και μια μικρή 
ασφαλή παιδική χαρά για να παίζουν και σας ευχαριστούμε που τα επιβλέπετε.

Ελπίζουμε να απολαύσετε το φαγητό, την ατμόσφαιρα και την εξυπηρέτηση!
Στράτος, Ντέμπυ, Γαβριέλλα και όλο το προσωπικό του Πικάσσο.

Βρείτε μας και μοιραστείτε μαζί μας σχόλια ή φωτογραφίες στο facebook και στο instagram.
Θα χαρούμε να σας ξαναδούμε τόσο εδώ, στην υπέροχη παραλία της Πλάκας, όσο και στον ιστότοπό μας.

ΠΙΚΑΣΣΟ ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΑ 
Τηλ. 22850 41188

Aνοιχτά κάθε μέρα από τις 9 π.μ.  
για πρωινό, μεσημεριανό

και βραδυνό.  
Από Μάιο έως και Σεπτέμβριο.
Σερβίρουμε και στην παραλία. 

 
PICASSO ON THE BEACH

Tel. 22850 41188
Open every day from 9 a.m.

for breakfast, lunch and dinner
from May to September.
Service on the beach.
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Welcome to Picasso
on the Beach.
We are celebrating 23 years of Picasso love in Naxos
- extraordinary food - extraordinary experience since 1996.
This summer marks the third year of operation for Picasso in White River, South Africa, and 
the second year for our little Island lifestyle shop “Aegean Blue” located right beside Picasso
- come on over for some summer inspiration.

Just to let you know a few things about Picasso:
We take great pride in making everything we can from scratch and from local produce.
We make our own flour tortillas, use fresh cilantro in our salsas and salads and our 
guacamole is made from fresh avocados. Our beef and pork are fresh and from local farms 
when available. We grind our own hamburger meat, chorizo and breakfast sausage and 
our chicken is fresh. We make our salsa and chili con carne spicy but everything else is quite 
mild - our margaritas are made with Sauza tequila and our cocktails with fresh fruits.
We bottle our own olive oil from the family olive farm in Crete. You can taste this delicious, 
premium extra virgin olive oil on your salad at Picasso and then if you like it we invite you 
to buy a bottle at Aegean Blue to take home. Find us at www.stonemill.gr

We have a safe play area for your kids but you are responsible for supervising them at all times.

Picasso Breakfast
Every day at 9:00 come and enjoy all your breakfast favorites
including Breakfast Burritos, Panckakes, French Toast, Huevos Rancheros and all kinds of 
eggs served with locally made jam and lots of smiles.

We hope you enjoy everything about Picasso, the food, the service and the atmosphere.

Thank you for choosing Picasso for your meal and Naxos for your holiday!

Debbie, Stratos, Gabriella and our staff

Join us > Follow us > Review us 
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ΠΡΩΙΝΑ
Καλημέρα! Good Morning! Buenas Dias!
* σερβίρονται καθημερινά από 9.00 έως 12.30 

Ξυπνήστε ένδοξα με ένα Morning Glory       5,00 €
αφρίζων οίνος με χυμό πορτοκάλι ή ροδάκινο ή μύρτιλλο ή... σκέτος

 
Φρεσκοψημένα κρουασάν με μαρμελάδα, μέλι ή νουτέλα        3,00 €
Μπωλ με φρέσκα φρούτα εποχής       4,50 €
Προσθέστε αν θέλετε: γιαούρτι 1,00 €    -    μέλι ή καρύδια ή μούσλι  0,50 €

Μεξικάνικα Πρωινά
Αυγά ραντσέρος          6,50 €
Δύο αυγά τηγανητά σερβιρισμένα πάνω σε τορτίγιες
με πατάτες σωτέ, φασόλια, ραντσέρο σος και φέτες απο αβοκάντο
Τεξ-Μεξ μπουρίτο πρωινού        7,50 €
Μία τορτίγια γεμιστή με αυγά σκράμπλ, σπιτικό τσορίζο, τυρί και πιπεριές
χαλαπένιος, σερβιρισμένο με σωτέ πατάτες, ραντσέρο σος και φέτες αβοκάντο

και από τ’ άλλα...
Τηγανίτες αμερικάνικου τύπου (pancakes) ή αυγόφετες   8,00 €
με λουκάνικα πρωινού ή μπέικον, μπανάνες ή φρέσκιες φράουλες,
περιχυμένα με σιρόπι σφενδάμης ή το δικό μας σιρόπι φρούτων
Αυγά φορτωμένα          7,00 €
Δύο αυγά τηγανητά ή σκράμπλ ή ομελέττα, με λουκάνικα πρωινού ή μπέικον,
τομάτα και φρυγανισμένο ψωμάκι με βούτυρο και μέλι ή μαρμελάδα.
Αυγά Μπένεντικτ          7,50€
Αυγά πωσέ πάνω σε σπιτικό ψωμί με καπνιστό ζαμπόν,
περιχυμένα με σος Ολλανταίζ αγκαζέ με μια δροσερή
πράσινη σαλάτα ή σωτέ πατάτες
Αυγά Μπένεντικτ α λα Ωνάσσης        8,50 €
Αντικαταστήστε το ζαμπόν με καπνιστό σολωμό αν νοιώθετε κάπως large!

Προσθέστε ότι από τα παρακάτω θέλετε στο πρωινό σας:
- Φρυγανισμένο λευκό ή ολικής ή πολύσπορο ψωμί     1,00 €
- Σπιτική μαρμελάδα ή κρητικό θυμαρίσιο μέλι     0,80 €
- Λουκάνικο πρωινού ή τσορίζο παραγωγής μας     2,30 €
- Μπέικον ή φέτες αβοκάντο        1,00 €
- Φέτες μοσχάρι φιλέτο         5,80 €
- Σωτέ πατάτες          1,50 €
- Ένα αυγό, όπως το θέλετε        2,00 €
- Ξυνόκρεμα ή σάλσα ή φασόλια        1,50 €

τα παρακάτω σερβίρονται έως τις 18.00 :

Τοστάκια
Μπέικον, Μαρούλι, Τομάτα        4,00 €
Ζαμπόν Τυρί           3,50 €
Κοτόπουλο Τυρί          4,00 €

Κλαμπ Σάντουιτς σερβίρονται με τάκο τσιπς ή πατάτες τηγανιτές
Κοτόπουλο ή Tόνο          7,50 €
Καπνιστό Σολωμό          9,00 €
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BREAKFAST
Good Morning! Kalimera! Buenas Dias!
* served  every day from 9.00 until 12.30 

Start the day with a Morning Glory - its a holiday!     5,00 €
prosecco with orange, peach or cranberry juice or just straight up bubbles
 
Small Bites
Freshly baked Croissants with jam, honey or nutella         3,00 €
Fruit bowl - a mixture of seasonal fruits       4,50 €
Add to your fruit bowl: yogurt 1,00 €    -    honey or walnuts or muesli  0,50 €

Mexican Favorites
Huevos Rancheros          6,50 €
2 fried eggs on tortillas, smothered with ranchero sauce
served with hash browns, refried beans and slices of avocado
Mexican Breakfast Burritos        7,50 €
flour tortilla stuffed with scrambled eggs, our homemade chorizo, jalapenos
and cheese, served with homemade hash browns, slices of avocado and ranchero sauce

and much, much more...
American Pancakes or French Toast      8,00 €
Served with your choice of breakfast sausage or bacon, bananas or strawberries.
Smother all of this in maple syrup or our homemade fruit syrup
Eye opener           7,00 €
Two eggs fried or scrambled or omelette served with sausage or bacon,
sliced tomatoes, white or whole wheat toast and butter and jam or honey.
Μake your perfect omelette by adding your choice of cheese,
tomatoes, onions, mushrooms or green peppers
Eggs Benedict          7,50 €
Poached eggs on toast smoked ham and smothered with
hollandaise sauce, served with a light green salad or sautéed potatoes
Benedict ala Onassis with smoked salmon      8,50 €
 
Add these to your breakfast:
- Toasted white, whole wheat or multi grain bread     1,00 €
- Homemade jams or Cretan thyme honey      0,80 €
- Breakfast sausage or homemade chorizo      2,30 €
- Bacon or sliced avocado         1,00 €
- Breakfast serving of beef fillet strips       5,80 €
- Homemade hash brown potatoes       1,50 €
- One egg, any style          2,00 €
- Sour cream, salsa, refried beans        1,50 €

some more yummy snacks served until 18.00 :

Toasties
B.L.T.            4,00 €
Ham & Cheese          3,50 €
Chicken & Cheese          4,00 €

Club Sandwich served with taco chips or french fries
Chicken or Tuna Fish         7,50 €
Smoked Salmon          9,00 €
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Τσιμπολογήματα
TΑΚΟ ΤΣΙΠΣ από καλαμποκάλευρο με:
μεξικάνικη σάλσα τομάτας, μαύρα φασόλια και καλαμπόκι    5,00 € 
γκουακαμόλε          7,00 € 
μεξικάνικη φάβα ή ξυνόκρεμα        4,50 €
τσίλι με κιμά           6,00 €

ΝΑΤΣΟΣ τραγανιστά τσιπς από καλαμποκάλευρο
Απλά με τυρί και χαλαπένιος        6,00 €
Νάξος Nάτσος          7,00 €
με ντομάτα, μαύρα φασόλια, κρεμμυδάκι, τυρί, καλαμπόκι
και καυτερή πράσινη πιπεριά χαλαπένιος
Μούτσο Nάτσος          8,50 €
περιχυμένα με καυτερό τσίλι με κιμά, κρεμμυδάκι,
ψιλοκομμένη ντομάτα, τυρί και χαλαπένιος
Nάτσος με Τσορίζο κρεμμυδάκι, ντομάτα, τυρί και χαλαπένιος   8,00 €
Νάτσος με Kοτόπουλο κρεμμυδάκι, ντομάτα, τυρί και χαλαπένιος   8,00 €
* Τα νάτσος σερβίρονται με σάλσα και ξυνόκρεμα *
* Αν επιθυμείτε προσθέστε γκουακαμόλε με 1,50 € *
Υπερμεγέθη Nάτσος         13,00 €
με απ’ όλα τα παραπάνω και έξτρα γκουακαμόλε
- σίγουρα όχι για ένα άτομο!

ΦΤΕΡΟΥΓΕΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ         7,80 €
οι κλασσικές Μπάρμπεκιου, μαρινάτες, ψητές και μετά ροδοτηγανισμένες.
Σερβίρονται με ξυνόκρεμα ή γλυκό τσίλι ή ροκφόρ σος.

ΠΑΤΑΤΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΤΣΑ ΤΟΥΣ        5,30 €
χοντροκομμένες, ψητές και μετά τηγανισμένες
σερβίρονται με το σπιτικό μας dip με μπέικον και πράσινο κρεμμυδάκι

ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΡΟΔΕΛΕΣ με κοκτέιλ σος       6,00 €

τα παρακάτω πιάτα σερβίρονται με σάλτσα και ξυνόκρεμα:

ΤΣΙΜΙΤΣΑΓΚΑΣ
μεξικάνικες πίτες γεμισμένες με τυρί και ότι από τα παρακάτω
προτιμάτε, τυλιγμένες σαν μπουρεκάκι και τραγανοτηγανισμένες
Τσίλι με κιμά ή Κοτόπουλο  7,00 €
Λαχανικών καλαμπόκι, μαύρα φασόλια, κρεμμύδι, γλυκές πιπεριές   6,50 €
Μεξικάνικη φάβα          6,50 €

ΜΠΟΥΚΙΕΣ ΧΑΛΑΠΕΝΙΟΣ         7,50 €
καυτερές πιπεριές χαλαπένιος κομμένες στη μέση
γεμισμένες με τυρί, παναρισμένες και ροδοτηγανισμένες.
Φοβερός μεζές για μπύρα και μαργαρίτες.

 
ΠΙΑΤΕΛΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΟΦΑΣΙΣΤΟΥΣ          12,50 €
για αυτούς που πιστεύουν ότι η ποικιλία είναι η πεμπτουσία της ζωής,
αυτό το πιάτο περιέχει τσιμιτσάγκας, μπουκιές χαλαπένιος
και πατάτες με την πέτσα τους

ΝΗΣΤΙΣΙΜΗ ΠΙΑΤΕΛΑ         11,00 €
όπως η παραπάνω, χωρίς κρέας
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Appetizers
CORN CHIPS & DIPS with: 
tomato, corn & black bean salsa        5,00 € 
chunky guacamole          7,00 €
refried beans or sour cream        4,50 €
chili con carne          6,00 €

NACHOS
Simply Nachos with cheese and jalapenos      6,00 €
Vegetarian Naxos Nachos         7,00 €
black beans, corn, tomatoes, spring onions,
cheese and jalapenos
Mucho Nachos          8,50 €
with our beef chili con carne, onions, tomatoes,
jalapenos and cheese
Chorizo Nachos tomatoes, onions, jalapenos and cheese    8,00 €
Chicken Nachos tomatoes, onions, jalapenos and cheese    8,00 €
* all nachos served with salsa and sour cream * 
* add guacamole for 1,50 € *
Brads’ Big Nachos          13,00 €
all our toppings plus guacamole
- definitely not for one!

CHICKEN WINGS          7,80 €
our classic BBQ, soaked in a marinade and then baked and fried crispy.
Choose sweet & spicy sauce, sour cream or blue cheese dip.

POTATO DIPPERS          5,30 € 
potato wedges baked and fried crispy, served with a sour cream,
spring onion and bacon dip (vegetarian available)

ONION RINGS served with a homemade dip      6,00 €

the below dishes are served with salsa and sour cream:

CHIMICHANGAS
flour tortillas stuffed with cheese and then fried
until golden and crispy - choose your filling
Chili con carne or Chicken   7,00 €
Vegetable corn, black beans, sweet peppers, onions     6,50 €
Refried beans          6,50 €

JALAPENO POPPERS         7,50 € 
jalapeno peppers filled with cheese,
breaded and deep fried 

 

SAMPLER PLATTER            12,50 €
for those of you who think variety is the spice of life
- an assortment of chimichangas, jalapeno poppers
and potato wedges 

VEGETARIAN SAMPLER         11,00 €
like the above platter, but with no meat chimichangas
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ΠΙΑΤΕΛΑ ΜΕΖΚΑΛΕΡΟΣ         12,50 €
φτερούγες κοτόπουλου, κρεμμύδια ροδέλες,
πατάτες με την πέτσα τους και τρία ντιπάκια για βούτηγμα

ΜΙΝΙ ΤΑΚΟΣ - αλεύρι ή καλαμποκάλευρο
δύο μικρές τορτίγιες γεμιστές με σαλάτα, γκουακαμόλε,
και δροσερή σάλτσα τομάτας με φρέσκο κόλιανδρο και κρεμμύδι
με κοτόπουλο ή τσίλι ή τσορίζο ή τραγανό χοιρινό  7,00 €
με γαρίδες           9,00 €

με ψάρι - παναρισμένος μπακαλιάρος σωτέ      7,00 €
με την πολύχρωμη σαλάτα μας με σος από λάιμ,
χαλαπένιος και φρέσκο κόλιανδρο

ΜΙΝΙ ΠΛΕΥΡΑ ΑΠΟ ΧΟΙΡΙΝΟ        7,50 €
τα γευστικά χοιρινά πλευρά μας, ψητά και μετά τηγανισμένα,
σερβίρονται με γλυκό τσίλι ή με μπάρμπεκιου σος

Έξτρα:
μεξικάνικη φάβα   2,80 €
γκουακαμόλε   4,00 €
ρύζι με μαύρα φασόλια  3,00 € 
μεξικάνικη σάλσα   2,80 € 
χαλαπένιος ροδέλες  1,00 €
τάκο τσιπς    3,00 € 
τάκος     0,70 €
τορτίγια    0,80 €
ξυνόκρεμα    2,00 €
τσίλι με κιμά    3,80 €

εντσιλάντα σος   1,80 €
πολύ καυτερή σος   1,00 €
ψωμάκι χάμπουργκερ  1,00 € 
μπάρμπεκιου σος     1,00 €
ραντσέρο σος   2,80 € 
συνοδευτική σαλάτα  3,80 €
σάλτσα ροκφόρ   2,80 € 
πατάτες Νάξου   4,00 €
με την πέτσα τους
ή απλά τηγανητές
μερίδα ελαιόλαδο   1,00 € 
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MEZCALERO SAMPLER PLATTER        12,50 €
chicken wings, onion rings, potato dippers,
a sampling of our favorites with their special dips

MINI TACOS - flour or corn
two mini tortillas filled with lettuce, guacamole
and fresh tomato salsa with fresh cilantro and onion
with chicken or chili con carne or chorizo  or pork crackling 7,00 €
with shrimp           9,00 €

tacos mariscos haddock battered and fried       7,00 €
with coleslaw and a cilantro, lime and jalapeno drizzle

MINI RIBS           7,50 €
our delicious ribs, mini size, grilled and fried crunchy,
served with BBQ sauce or sweet chili sauce 

Must have sides...
refried beans    2,80 € 
chunky guacamole   4,00 €
rice and beans   3,00 € 
salsa     2,80 € 
sliced jalapenos   1,00 €
corn chips    3,00 €
taco shells    0,70 €
soft tortilla    0,80 €
sour cream    2,00 € 
chili con carne   3,80 €

enchilada sauce   1,80 €
super spicy sauce              1,00 € 
burger bun    1,00 € 
BBQ sauce    1,00 €
ranchero sauce   2,80 € 
side salad    3,80 €
blue cheese sauce              2,80 € 
Naxos potatoes   4,00 €
side dippers
or french fries
olive oil portion   1,00 €
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Σαλάτες 
μεξικάνικη σαλάτα του μάγειρα        6,80 €
μαρούλι, μαύρα φασόλια, χρωματιστές πιππεριές, πράσινο κρεμμυδάκι,
καλαμπόκι, τομάτα, αβοκάντο σε κύβους, τυρί, άνιθο και μαϊντανό,
ανακατεμένα με φρέσκο κόλιανδρο, φρέσκο λάιμ και ελαιόλαδο 

ανάμικτη πολύχρωμη σαλάτα        6,00 €
με μαρούλι, μωβ λάχανο, πράσινο κρεμμυδάκι, πολύχρωμες γλυκιές
πιπεριές, καρότα και φρέσκο κόλιανδρο με βινεγκρέτ μελιού και λάιμ

σαλάτα με ρόκα, μαρούλι και αβοκάντο      6,00 €
λιαστές τομάτες, γλυκιές πιπεριές, μαριναρισμένα κρεμμύδια και καρότα

σαλάτα του καίσαρα   6,00 €   /  με κοτόπουλο  9,00 €
μπουκιές από μαρούλι περιχυμένο με το κλασσικό dressing, 
σπιτικά κρουτόν και τριμμένη παρμεζάνα

Χωριάτικη σαλάτα, η αυθεντική        7,00 €

για μια πιο πλούσια σαλάτα, προσθέστε κάτι
από τα παρακάτω έξτρας:
φέτες αβοκάντο ή μπαλίτσα γκουακαμόλε      1,50 €
λωρίδες από ψητό κοτόπουλο        3,00 €
καπνιστό σολωμό ή γαρίδες σωτέ, με άνιθο και κάπαρη    4,50 €
λωρίδες από φιλέτο μοσχάρι        5,80 €
φέτα            1,70 €
φιλέτο τόνου          1,50 €
 

Κεσαντίγιας
Ένα κλασικό μεξικάνικο πιάτο. Μια τορτίγια διπλωμένη σαν μισοφέγγαρο
και γεμισμένη με τυρί και ότι από τα παρακάτω επιθυμείτε,
ψημένη ώσπου να γίνει τραγανή και καψαλισμένη. 

* σερβίρονται με μεξικάνικη σάλσα και ξυνόκρεμα
* αν επιθυμείτε προσθέστε γκουακαμόλε με 1,50 €

με τσίλι με κιμά ή μοσχάρι κατσαρόλας και κρεμμυδάκι   7,50 €
με κοτόπουλο ή τσορίζο και κρεμμυδάκι, ντομάτα     7,50 €
με τραγανό χοιρινό και κρεμμυδάκι, ντομάτα    7,50 €                                
με λαχανικά ντομάτα, κρεμμύδι, πιπεριά,      6,50 €
μαύρα φασόλια και καλαμπόκι
βαραντέρο με γαρίδες, πράσινο κρεμμυδάκι,      8,50 €
ντομάτα και άνιθο
βίκινκ με καπνιστό σολωμό,        8,00 €
πράσινο κρεμμυδάκι, ντομάτα και άνιθο
με τόνο και μαγιονέζα, ντομάτα,        6,50 €
κρεμμυδάκι, πιπεριές και άνιθο
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Salads
the cook’s favorite mexican salad        6,80 € 
lettuce, tomatoes, cheese, green onions, sweet peppers,
black beans, sweet corn, chunks of avocado, cheese, dill, parsley and cilantro,
tossed in olive oil and freshly squeezed lime juice 

colorful mixed salad         6,00 €
with lettuce, purple cabbage, green onions, sweet colored peppers,
carrots and fresh cilantro with our homemade honey dressing and lime

rocket, lettuce and avocado salad        6,00 €
with sundried tomatoes, sweet colored peppers, marinated oniοns and carrots

our famous caesar salad   6,00 €   /   with chicken  9,00 €
the original classic with our homemade caesar dressing,
croutons and parmesan cheese

the original Greek salad ... of course we have it!      7,00 €

delicious toppings for your salad:

avocado slices or a scoop of guacamole       1,50 €
grilled chicken strips         3,00 €
smoked salmon or pan-seared shrimp, with dill & capers    4,50 €
grilled strips of beef fillet         5,80 €
feta cheese           1,70 €
tuna chunks           1,50 € 

Quesadillas
A classic mexican dish.
A flour tortilla filled with cheese and your choice of ingredients,
folded and grilled golden crispy.

* all served with sour cream and salsa
* add a scoop of guacamole for 1,50 €

chili con carne or stewed beef with spring onions    7,50 €
chicken or chorizo with spring onions and tomatoes    7,50 €
crunchy pork crackling with spring onions and tomatoes   7,50 €
vegetarian with tomatoes, spring onions,       6,50 €
peppers, black beans and corn
the varadero with shrimps, spring onions,       8,50 €
tomatoes and dill
the viking with smoked salmon,        8,00 €
spring onions, tomatoes and dill
the canuck with tuna, mayonaise,        6,50 €
tomatoes, peppers, spring onions and dill

S
A

L
A

D
S

  |
  Q

U
E

S
A

D
I
L

L
A

S



Ε
Ν

Τ
Σ

Ι
Λ

Α
Ν

Τ
Α

Σ
 |

 Μ
Π

Ο
Υ

Ρ
Ι
Τ

Ο
Σ

 |
 Τ

Α
Κ

Ο
Σ

 
Τάκος
με 3 μαλακές τορτίγιες ή 4 σκληρά τάκος
τα τάκος είναι τραγανές θήκες από καλαμποκάλευρο,
οι τορτίγιες είναι μαλακές λεπτές πίτες. Τα γεμίζουμε με:
τυρί, μαρούλι, ντομάτα, κρεμμύδι, καλαμπόκι, γκουακαμόλε, ξυνόκρεμα και 
μεξικάνικη σάλσα. Επιλέξτε:
με κοτόπουλο ή μοσχάρι κατσαρόλας       9,50 €
με τραγανό χοιρινό          8,00 €
με τσίλι με κιμά ή τσορίζο         8,50 €
με μεξικάνικη φάβα         7,50 €

ή με πολύχρωμη σαλάτα, ντομάτα, κρεμμύδι, γκουακαμόλε
και σος από λάιμ, χαλαπένιος και φρέσκο κόλιανδρο
με γαρίδες σωτέ          13,00 €
με παναρισμένο μπακαλιάρο σωτέ      9,50 €

Μπουρίτος
Mια τορτίγια γεμισμένη με την βασική γέμιση της επιλογής σας
και τυρί, τομάτα, κρεμμύδι, τυλιγμένη και ψημένη. 
κοτόπουλο ή μοσχάρι κατσαρόλας       11,00 €
με τσίλι με κιμά ή τσορίζο         9,70 €
με μεξικάνικη φάβα και γλυκιές πιπεριές      8,50 €
συνδυασμός με τσίλι με κιμά και μεξικάνικη φάβα     11,50 €
συνδυασμός με μοσχάρι και μεξικάνικη φάβα      11,50 €

Εντσιλάντας         11,80 €
Mια τορτίγια βουτηγμένη σε εντσιλάντα σος γεμιστή
με μοσχάρι ή κοτόπουλο ή τσίλι με κιμά ή τσορίζο,
περιχυμένη με έξτρα σος και τυρί και μετά ψημένη στο φούρνο. 

* Τα μπουρίτος και οι εντσιλάντας σερβίρονται με ρύζι με μαύρα φασόλια και ξυνόκρεμα *
* προσθέστε γκουακαμόλε ή σάλσα μπαντιέρα για 1,50 € *



Taco Platters
You choose: 3 soft flour tortillas or 4 hard taco shells
A make your own Mexican favourite,
a platter with lettuce, cheese, tomatoes, onions, corn,
guacamole, sour cream and salsa. Choose:

chicken or stewed beef         9,50 €
crunchy pork crackling         8,00 €
chili con carne or chorizo         8,50 €
vegetarian - refried beans         7,50 €

or a taco platter with coleslaw, tomatoes, onions, guacamole
and a cilantro, lime and jalapeno drizzle with your choice of:
pan seared shrimp or         13,00 €
pan fried haddock "tacos mariscos"   9,50 €

Burritos
A soft 10” flour tortilla stuffed with cheese, tomatoes, onions and your choice of filling 
then rolled and baked, served on a plate with rice and beans and sour cream.
chicken or stewed beef         11,00 €
chili con carne or chorizo         9,70 €
vegetarian with refried beans and peppers      8,50 €
chili combination with refried beans       11,50 €
beef combination with refried beans       11,50 €

Enchiladas          11,80 €
A tortilla rolled and stuffed and smothered in our homemade
enchilada sauce and topped with cheese served with rice and sour cream.
You can choose from chicken, beef, chili con carne or chorizo.

* We serve our burritos and enchiladas with rice and black beans and sour cream *
* Add guacamole or salsa banderra for 1,50 € *
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Hot Enough for Ya?
The Chili Pepper:
There would be no Mexican food without the chili pepper, it is either in the dish 
or in the sauce. “The chili runs in our veins” says Mexican writer Laura Esquivel. 
Most chilis aren’t particularly hot, but the ones that are can be the undoing of 
even the most steel-gutted foreigner and there are a lot of benefits to the burn.  
Chili peppers: cool you off - boast your body’s metabolism - reduce your risks 
of stroke and heart attack by lowering blood cholesterol levels and preventing 
blood clots from forming. Chilis are packed with vitamins A and C to keep you 
cold free and help you live longer.

The Scoville Pepper Rating:
The burn factor of the chili pepper is measured in a unit called Scoville.
The Scoville is a precise, scientific measurement which gauges the amount of 
water in which you can detect the heat of the chile. If a pepper is 500 Scovilles, 
it means that its heat can be detected in 500 units of water. The common black 
peppercorn measures only 100 Scovilles, the jalapeno 5000.



Θαλασσινά
Λαυράκι Βέρα Κρουζ         16,80 €
φιλετταρισμένο, ψημένο στη σχάρα, το σερβίρουμε
σε σάλτσα από φρέσκια ντομάτα, κρεμμύδι, φρέσκο κόλιανδρο,
κάπαρη, ελιές και πιπεριά
Μεξικάνικες γαρίδες         17,50 €
ψητές, με σάλσα φρέσκου ανανά και λάιμ
* σερβίρονται με ρύζι με μαύρα φασόλια * 

Φαχίτας Τσιρτσιριστές
Mια έξυπνη παραλλαγή των μαλακών τάκος την οποία επινόησαν οι Tεξανοί
λάτρεις της μεξικάνικης κουζίνας. Κόκκινες, κίτρινες, πράσινες γλυκές πιπεριές
και κρεμμύδι με την γέμιση της επιλογής σας, σωταρισμένα με μεξικάνικα 
μπαχαρικά και λάιμ. Σερβίρονται σε ένα καυτό μαντεμένιο πιατάκι, με τρείς 
τορτίγιες, μεξικάνικη σάλτσα, ξυνόκρεμα, γκουακαμόλε, τυρί και μαρούλι.
Τα φτιάχνετε μόνοι σας σαν μαλακά τάκος και... Βuen provecho!
επιλέξτε:
με κοτόπουλο ή τσορίζο χοιρινό λουκάνικο     13,00 €
με φιλέτο μοσχάρι          18,00 €
με λαχανικά           11,00 €
με γαρίδες           19,00 €

τα Μπωλ του Picasso
Τσίλι με κιμά           9,00 €
Ένα μπωλ από το φρεσκομαγειρεμένο μας τσίλι με λιωμένο τυρί και χαλαπένιος. 
Σερβίρεται με τάκο τσιπς ή ρύζι με φασόλια ή πατάτες με την πέτσα τους.
Τσορίζο con queso          8,50 €
το σπιτικό μας τσορίζο σε πήλινο στο φούρνο με τυρί.
Συνοδεύεται με τάκο τσιπς και μεξικάνικη φάβα.

Το “ελαφρύ” μπωλ          7,50 €
Η πολύχρωμη σαλάτα μας συνδυασμένη με ρύζι και μαύρα φασόλια, μεξικάνικη
φάβα, καλαμπόκι, μαριναρισμένα κρεμμύδια και φρέσκο κόλιανδρο.
Αν θέλετε να το "βαρύνετε", προσθέστε:
γκουακαμόλε ή σάλσα         1,50 €
γαρίδες σχάρας          4,50 €
φέτες μοσχάρι φιλέτο         5,80 €
λωρίδες ψητό κοτόπουλο        3,00 €
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BEACH GODDESS VEGGIE BOWL



Seafood
Sea Bass Fillet “Vera Cruz” Style        16,80 €
grilled and served with a tomato,
capers, peppers, olives, onions
and fresh cilantro sauce
Mexican grilled shrimps         17,50 €
served with our fresh cut pineapple and lime salsa
* both served with rice and black beans *

Our Fabulous Sizzling Fajitas
Tender strips of chicken, beef fillet, pork or vegetables
in our own marinade, pan fried with onions and peppers,
served on a sizzling hot skillet with lettuce, cheese, salsa,
sour cream, homemade guacamole
and 3 warm flour tortillas.
Fill them, roll them and enjoy them. Buen provecho!
choose:
chicken or chorizo sausage         13,00 €
beef fillet           18,00 €
vegetarian           11,00 €
shrimp           19,00 €

Bowls of Picasso Happiness
Chili Picasso A bowl of our chili con carne       9,00 €
topped with melted cheese and jalapenos, served with taco chips
or rice and beans or potato dippers.
Chorizo con queso          8,50€
our homemade chorizo in a clay pot baked with cheese.
Served with corn chips and refried beans

Beach Goddess Veggie Bowl        7,50€
We start with rice and beans, our colorful cabbage salad,
refried beans, corn, topped with marinated onions and cilantro
- you can add:
vegan toppings: guacamole or salsa       1,50 €
not so vegan toppings: grilled shrimp       4,50 €
beef fillet strips          5,80 €
chicken strips         3,00 €
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Μπέργκερς
τα μπιφτέκια μας φτιάχνονται από 100% μοσχαρίσιο φρέσκο κιμά που κόβουμε 
στην κουζίνα μας και σερβίρονται σε ψωμάκι με μαγιονέζα, τομάτα, κρεμμύδι, 
μαρούλι και πίκλες και συνοδεύονται με πατάτες ή ανάμικτη σαλάτα
Το κλασικό...           8,00 € 
Το ελβετικό με ελβετικό τυρί, σωτέ μανιτάρια και κρεμμύδι    9,00 €
Το διώροφο με διπλό μπιφτέκι        12,00 €
ή το ξεσκέπαστο διπλό (χωρίς ψωμάκι)      11,00 € 
Κοτόπουλο μπέργκερ με ψητό στήθος φιλέτο      8,50 €
Χορτοφαγικό με μπιφτέκι από ρεβύθια,       8,00 €
μαριναρισμένα κρεμμύδια και φρέσκο κόλιανδρο

Προσθέστε: 
τυρί      0,80 €   χαλαπένιος    0,50 €
μπέικον     1,00 €   αβοκάντο    0,80 € 

Κοτόπουλο
Στήθος φιλέτο μαριναρισμένο σε adobo σος και χυμό πορτοκαλιού,   12,00 €
ψητό στη σχάρα με μεξικάνικα μπαχαρικά ή... απλά ψητό
      
Μοσχάρι
Μοσχάρι φιλέτο χοντρό, μαλακό και ζουμερό      18,50 €
Μπριζόλα Νέας Υόρκης σιτεμένη χωρίς κόκκαλο     11,80 €
Μπριζόλα κόντρα φιλέτο Τ-bone       19,50 €
Σπαλομπριζόλα - Rib Eye     13,00 €

Χοιρινό
Ψαρονέφρι σε δαχτυλίδια         14,00 €
Χοιρινή μπριζόλα από κόντρα, άπαχη και ακόκκαλη     11,00 €
Πανσέττα χοιρινή          10,00 €
Ribs - Χοιρινό φαλτσέτο με το κόκκαλο       13,50 €
μαριναρισμένα πλευρά χοιρινού, ψητά με μπάρμπεκιου σος
* όλα τα κρέατα ψήνονται όσο εσείς θέλετε και σερβίρονται
με ρύζι με μαύρα φασόλια ή πατάτες 

Προσθέστε όποια από τις παρακάτω σάλτσες προτιμάτε με 1,50 € *
- πιπεράτη σος με κρασί και κρέμα γάλακτος
- κλασσική ροκφόρ
- πικάντικη ραντσέρο σος με ντομάτα και πιπεριές
- σος μανιταριών φλαμπέ με μπέρμπον
- ή μια συνοδευτική ανάμικτη σαλάτα
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hamburger chicken or veggie 



Burgers
All our burgers are homemade with 100% beef, ground in our own kitchen
and served on a bun with mayonnaise and tomatoes, onions, lettuce
and pickles, served with potatoes or salad
The Classic...           8,00 €
Τhe Swiss swiss cheese, sauteed mushrooms and onions    9,00 €
The Picasso Double Decker - double the meat      12,00 €
or The Open Double (no bun)        11,00 €
Chicken Burger with grilled chicken breast      8,50 €
The Veggie Burger chickpea patty plus marinated onions  8,00 €

Add:
cheese    0,80 €    sliced jalapenos   0,50 €
bacon     1,00 €    sliced avocado   0,80 € 

 
Chicken
Chicken Fillet in adobo citrus marinade,       12,00 €
grilled with a hint of mexican spices

Beef
Beef fillet juicy and tender - famous the island over     18,50 €
New York Strip Steak         11,80 €
T-bone steak         19,50 €
Rib Eye steak           13,00 €

Pork 
Medallions of Pork tenderloin        14,00 €
Boneless Pork Steak          11,00 €
Grilled slices of pork belly a.k.a. pancetta      10,00 € 
Juicy Pork Ribs          13,50 €
whole pork-loin ribs, marinated in bbq sauce and grilled 
* all our cuts are grilled to your liking, served with your choice
of rice and beans or potatoes

Add any of the sauces below for 1,50 € *
- peppercorn sauce with wine and cream
- blue cheese sauce
- our spicy ranchero sauce with tomatoes and adobado peppers
- mushroom sauce flamed with bourbon
- or our colorful mix sald
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PICASSO για πιτσιρίκια
παιδική τορτίγια πίτσα
μια τορτίγια γεμιστή ψημένη χωρίς τίποτα καυτερό
με τυρί, κοτόπουλο         4,00 €
με τυρί, ζαμπόν          3,50 €
με τυρί           3,00 €
μισή μερίδα τάκος - μαλακά ή σκληρά       5,80 €
με κοτόπουλο ή μη καυτερή σάλτσα κιμά
ή μοσχάρι κατσαρόλας, τα οποία τα παιδιά γεμίζουν μόνα τους
χάμπουργκερ με μπιφτέκι         4,50 €
σε ψωμάκι, με τηγανιτές πατάτες στο πλάι
χάμπουργκερ κοτόπουλο φιλέτο        4,80 €
σε ψωμάκι, με τηγανιτές πατάτες στο πλάι
μπουκιές κοτόπουλου         4,50 €
με τηγανιτές πατάτες και κέτσαπ
νάτσος με κιμά και τυρί         4,50 €
νάτσος με κοτόπουλο και τυρί        4,80 €
νάτσος μόνο με τυρί         3,80 €
μακαρόνια με βούτυρο και παρμεζάνα       4,80 €
μακαρόνια με σάλτσα κιμά και παρμεζάνα      5,30 €
ζητήστε αν θέλετε ένα μπωλάκι τραγανά λαχανικά για το πιάτο τους  0,50 €

Παγωτά και άλλα...

φράουλα, βανίλια, σοκολάτα (η μπαλίτσα)      2,50 € 
μπανάνα σπλιτ          7,00 €
σάντεϊ με ζεστή σος σοκολάτας        6,00 € 
μιλκσέικ με παγωτό         5,00 € 
σοκολάτα, μπανάνα, βανίλια, φράουλα
σμούθις με φρέσκα φρούτα        5,00 €
μπανάνα, φράουλα, ροδάκινο, βατόμουρο, μάνγκο
γρανίτα φράουλα          4,00 €
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PICASSO for kids
kids’ quesadilla pizza
a tortilla folded and grilled like a small pizza cut in pieces
cheese, chicken          4,00 €
cheese, ham           3,50 €
cheese only           3,00 €
kids taco plate - Choose hard or soft tacos      5,80 €
choose chicken, stewed or ground beef. They make this themselves
with tomatoes, cheese, corn, lettuce, sour cream and guacamole.
kids hamburger          4,50 € 
on a bun with Naxos fried potatoes
kids chicken burger          4,80 €
on a bun with Naxos fried potatoes
chicken fingers          4,50 €
with Naxos fried potatoes and ketchup
kids mucho nachos          4,50 €
with our mild ground beef and cheese
chicken and cheese nachos         4,80 €
cheese only nachos          3,80 €
spaghetti with butter and parmesan       4,80 € 
spaghetti with meat sauce         5,30 €
ask for a bowl of crunchy vegetables       0,50 €

Ice cream and more...

strawberry, vanilla, chocolate (per scoop)       2,50 €
banana split 3 scoops plus...        7,00 €
chocolate sundae          6,00 €
milkshakes           5,00 € 
chocolate, banana, vanilla, strawberry
fresh fruit smoothies         5,00 €
banana, strawberry, peach, raspberry, mango
strawberry slush-granita         4,00 €
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Μαργαρίτες
* όλες μας οι μαργαρίτες φτιάχνονται με τεκίλα Sauza * 
lime κλασική μεξικάνικη
  με αλάτι    6,00 €   grande   10,00 €
  με φράουλα    6,50 €   grande   11,00 €
  με κόκκινα βατόμουρα  7,00 €   grande   11,00 €
lime με πάγο στο σέικερ         6,50 €
Texas Cadillac μαργαρίτα με grand marnier στο σέικερ     7,00 €
Aegean Blue μαργαρίτα με μια στάλα Blue Curacao    7,00 €
Bull’s Eye μαργαρίτα με μιά κουταλιά φράουλα      9,00 €
και ένα σφηνάκι παραπάνω τεκίλα για να... αφηνιάσετε!
κανάτα lime frozen          26,00 €
κανάτα φράουλα          28,00 €

Κοκτέιλ Καραϊβικής
Ντάκουιρις & Κολάντας                                                                                                7,50 €
με φράουλα, μπανάνα, ανανά, κόκκινο βατόμουρο ή ροδάκινο
Mojito κλασικό 9,00 €   /  φράουλα ή κόκκινο βατόμουρο  10,00 €
Caipirinha, Caipiroska  8,00 €  /  ανανάς ή φράουλα  9,00 €
Κοκτέιλς χωρίς αλκοόλ         5,00 €
Επετειακό “20+ χρόνια Picasso” Μάνγκο Ντάκουιρι     7,00 €

* Ζητήστε την λίστα με κοκτέιλ για περισσότερες ιδέες!

Τεκίλες
ΛΕΥΚΕΣ - SILVER
Jose Cuervo, Sauza, Olmeca, Don Julio, 1800,      6,00 € 
Herradura, Patron, Corralejo, El Jimador

ΚΙΤΡΙΝΕΣ - REPOSADO
Jose Cuervo, Sauza, Olmeca, Don Julio, 1800,      6,00 €
Herradura, Patron, Corralejo, El Jimador

ΑΝΙΕΧΟ - ANEJO 
Olmeca, Don Julio, El Jimador      7,00 €
Olmeca extra aged, Sauza Commemorativo, Herradura    7,00 €
Jose Cuervo Black, Patron, 1800,  Corralejo    8,50 €
Jose Cuervo Reserva         9,50 €
Gran Corralejo Especial        14,00 €
Mezcal   Zignum  Λευκή  6,00 €  /  Κίτρινη 6,00 €  /  Ανιέχο 7,50 €Τ
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   All tequila is made in the state of Jalisco in Mexico where the climate 
and soil provide perfect conditions for the blue agave cactus. The distillation process ferments 
the plant into mash - the mash evaporates the alcohol and when cooled the condensation 
becomes tequila. The length of the aging process determines the colour, taste, quality and of 
course the price of the tequila. Looking for the worm? You’ll find it in mescal which is the 
poorer cousin to tequila made from a variety of other plants. There are 3 different types 
of tequila: SILVER (blanco) is aged the least and is pure, finely filtered, smooth and clean. 
GOLD (reposado) is aged 2-12 months and is unfiltered which creates the color and fuller 
flavor. ANEJO the finest of all tequilas, aged at least a year and sometimes up to 12 years 
in special barrels. Check out our selection of these wonderfully smooth tequilas.

Margaritas
* all our margaritas are made with Sauza tequila *
lime classic
  fresh lime   6,00 €    grande   10,00 €
  strawberry   6,50 €    grande   11,00 €
  raspberry   7,00 €    grande   11,00 €
on the rocks           6,50 €
Texas Cadillac with grand marnier on the rocks      7,00 €
Aegean Blue Splash lime margarita with Blue Curacao - rocks or frozen  7,00 €
Bulls Eye Margarita lime margarita with a scoop of      9,00 €
crushed strawberries and an extra shot of Tequila
jug of lime           26,00 €
jug of strawberry          28,00 €

Caribbean Cocktails 
Daquiris & Coladas                                                                                                          7,50 €
with strawberry, raspberry, peach, pineapple, banana
Mojito classic  9,00 €   /  strawberry or raspberry   10,00 €
Caipirinha, Caipiroska  8,00 €  /  pineapple or strawberry  9,00 €
Choose a “virgin” cocktail         5,00 €
Celebrate with us “20+ years Picasso” Mango Daquiri     7,00 €

Check out our new cocktail list for more choices!

Tequila
WHITE - SILVER
Jose Cuervo, Sauza, Olmeca, Don Julio, 1800      6,00 € 
Herradura, Patron, Corralejo, El Jimador

GOLD - REPOSADO
Jose Cuervo, Sauza, Olmeca, Don Julio, 1800      6,00 €
Herradura, Patron, Corralejo, El Jimador

ANEJO - AGED
Olmeca, Don Julio, El Jimador      7,00 €
Olmeca extra aged, Sauza Commemorativo, Herradura    7,00 €
Jose Cuervo Black, Patron, 1800, Corralejo     8,50 €
Jose Cuervo Reserva         9,50 €
Gran Corralejo Especial        14,00 €
Mezcal   Zignum   Silver  6,00 €  /  Reposado 6,00 €  /  Anejo 7,50 €

What is tequila



Χυμοί
Φρουτοποτά          2,20 €
(Aνανάς, πορτοκάλι, ροδάκινο, λεμόνι, φράουλα, κράνμπερι, μήλο)
Γρανίτα φράουλα          4,00 €
Μιλκσέικς με παγωτό ή σμούθις με φρέσκα φρούτα     5,00 €
  
Αναψυκτικά 0,33L
coca cola, coca cola light, coca cola zero       2,20 €
λεμονίτα, γκαζόζα, πορτοκαλάδα, τόνικ, σόδα,     2,00 €
παγωμένο τσάι, μπίτερ λέμον, τζίντζερειλ, τζιτζιμπύρα, ρόζ γκρέιπφρουτ
Δροσιστικά και φρέσκα 0,33L
ένα ποτήρι δροσιστικό επιτραπέζιο νερό    1,50 €
με νότες από φρέσκα λάιμ, πορτοκάλι, αγγούρι και μέντα 
σπιτική φρέσκια λεμονάδα με ζάχαρη και μέντα    3,50 €
Φρεσκοστυμμένος χυμός πορτοκάλι       4,00 €
μεταλλικό νερό    0,5 Lt   1,00 €  1,0 Lt   1,80 €
ανθρακούχο νερό    330 ml  1,50 €  750 ml  2,50 €

Μπύρες
Άλφα Βαρέλι
Ποτήρι 0,30 L          3,50 €
Ποτήρι 0,50 L          4,50 €
Heineken 0,50 L          4,00 €
Amstel Lager / Pilsner 0,50 L        3,70 €
Erdinger Weiss 0,50 L         5,00 €
Sol 0,33 L           4,50 €
Corona 0,33 L          5,00 €
Amstel Free χωρίς αλκοόλ 0,33 L        2,80 €
Άμστελ Raddler 0,33 L         3,80 €
Strongbow Μήλο ή Βατόμουρο 0,33 L       3,50 €

Μικροζυθοποιίες
Τήνου
Nisos Pils 0,50 L          4,00 €
Nisos Bio Lager 0,50 L         4,00 €
Σαντορίνης
Volkan Blonde 0,50 L         4,50 €
Volkan Dark 0,33 L          4,00 €
Θράκης
Βεργίνα Weiss 0,50 L         4,50 €
Βεργίνα Lager 0,50 L         3,70 €
Βεργίνα Red 0,33 L          3,60 €

Mixed Drinks / Whiskeys       6,50 € 
Metaxa    3*  5,00 €  /   5*  5,50 €  /  7*  6,50 €
Special Whiskeys / Malts / Cognacs    9,00 €
Ρακί Κρήτης     κλασική 40 ml    2,50 €
ή παλαιωμένη σε δρύινο βαρέλι, σε ποτήρι κονιάκ  40 ml   4,00 €
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Juices
Fruit Drinks           2,20 €
(Pineapple, orange, peach, lemon, strawberry, cranberry, apple) 
Strawberry slush-granita         4,00 €
Milk shakes with ice cream or fresh fruit smoothies    5,00 €

Soft Drinks 0,33L
coke, coke light, coke zero         2,20 €
lemonade, lemon soda, orange soda, tonic, soda-water,    2,00 €
ice tea, bitter lemon, ginger ale, ginger beer, pink grapefruit
mineral water    0,5 Lt   1,00 €  1,0 Lt   1,80 €
sparkling water   330 ml  1,50 €  750 ml  2,50 €
Homemade Chill 0,33L
infused water with fresh lime,      1,50 €
orange, cucumber and mint 
fresh homemade lemonade        3,50 €
freshly squeezed orange juice        4,00 €

Beers
Draft Alfa
Glass 0,30 L           3,50 €
Glass 0,50 L           4,50 €
Heineken 0,50 L          4,00 €
Amstel Lager / Pilsner 0,50 L        3,70 €
Erdinger Weiss 0,50 L         5,00 €
Sol 0,33 L           4,50 €
Corona 0,33 L          5,00 €
Amstel Alcohol Free 0,33 L         2,80 €
Amstel Raddler Lemon 0,33 L        3,80 €
Strongbow Cider Apple or Red Berry 0,33 L      3,50 €

Greek Microbreweries 
From Tinos 
Nisos Pils 0,50 L          4,00 €
Nisos Lager Bio 0,50 L         4,00 €
From Santorini 
Volkan Blonde 0,50 L         4,50 €
Volkan Dark 0,33 L          4,00 €
From Thraki
Vergina Weiss 0,50 L         4,50 €
Vergina Lager 0,50 L         3,70 €
Vergina Red 0,33 L          3,60 €

Mixed Drinks / Whiskeys       6,50 € 
Metaxa    3*  5,00 €  /   5*  5,50 €  /  7*  6,50 €
Special Whiskeys / Malts / Cognacs    9,00 €
Cretan Raki   the traditional   40 ml     2,50 €
or aged in oak barrels, served in a snifter    40 ml    4,50 €   
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Αφρώδη & Σαμπάνιες
Prosecco λευκός ξηρός αφρώδης οίνος    0,7 L 20,00 € / ποτήρι 5,00 €
Μοσχάτο αφρώδης ημίξηρος οίνος    0,7 L 21,00 €  /  0,2 L 5,50 €
Moet & Chandon         0,7 L 80,00 €

Κρασιά
ΛΕΥΚΑ 0,7 L

Τρανάμπελο Νάξου          20,00 €
από τις γηγενείς ποικιλίες ποταμίσι, μονεμβασιά, μανδηλαριά,
κεχριμπαρένιο χρώμα, γεμάτο σώμα και επίγευση από τροπικά φρούτα 
ΆΤΙ του Αργυράκη - μαλαγουζιά και ασύρτικο απο την Νάουσσα   19,00 €
Παπαϊωάννου - σαρντονέ απο την αρχαια Νεμέα      17,00 €
Βίβλια Χώρα ... χωρίς συστάσεις!        24,00 €
Σιγάλας - Σαντορινιό ασύρτικο & αθήρι       24,00 €
Συλλογή Μωραίτη - Βιολογικό μαλαγουζιά & ασύρτικο Πάρου   19,50 €
Spiers Signature - sauvignon blanc από τη Νότια Αφρική     22,00 €

ΡΟΖΕ 0,7 L

Κτήμα Μωραίτη - Οργανικό Πάρου       19,50 €
ΑΤΙ του Αργυράκη - ισορροπημένο Syrah με επίγευση απο βατόμουρα  20,00 €
Άκρες του Σκούρα - αγιωργίτικο & μοσχοφίλερο Νεμέας    17,00 €
Θέμα του Παυλίδη - ισπανικής προέλευσης ποικιλία  τεμπρανίλλο 100%   19,00 €
Σιγάλας Ροζέ - μανδηλαριά & μαυροτράγανο από Σαντορίνη    22,00 €

ΚΟΚΚΙΝΑ 0,7 L

ΆΤΙ του Αργυράκη - ξυνόμαυρο - merlot Νάουσσας     19,00€
Συλλογή Μωραίτη - βιολογικό αϊδάνι & cabernet Πάρου    20,00 €
Χρυσάμπελο του Λαντίδη - cabernet & αγιωργίτικο     22,00 € 
Chateau Julia - το γνωστό merlot του K. Λαζαρίδη     28,00 €
M + μ του Σιγάλα - μαυροτράγανο & μανδηλαριά Σαντορίνης   26,50 €
Spiers Signature - 100% pinotage από τη Νότια Αφρική     22,00 €

ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ - Λευκό, Ροζέ και Κόκκινο
ποτήρι 170 ml  3,50 €   /  0,5 L  6,50 €   /  1,0 L  10,00 €

ΣΑΝΓΚΡΙΑ ΣΠΙΤΙΚΗ
ποτήρι 170 ml  4,00 €   /  0,5 L  8,00 €   /  1,0 L  13,00 €
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Προς τιμήν του Picasso μας, στη Νότια Αφρική, σας προσφέρουμε από την 
αγαπημένη μας οινοποιία Spiers στην περιοχή Στέλενμπος, τη γηγενή ποικιλία 
Pinotage και ένα υπέροχο sauvignon blanc που απολαμβάνουμε κάθε φορά που 
βρισκόμαστε εκεί. Αξίζει πραγματικά να τα δοκιμάσετε!



Fizzies and Champagnes
Prosecco        0,7 L 20,00 € / glass 5,00 €
Moscato        0,7 L 21,00 € / 0,2 L 5,50 €
Moet & Chandon         0,7 L 80,00 €

Wines
WHITE 0,7L

Tranambelo           20,00 €
Local varieties from the famous Naxos “mighty vineyards”,
round bodied with a hint of tropical fruits
Ati by Argyrakis - malagouzia & asyrtiko blend from Naoussa    19,00 €
Chardonnay by Papaionnou - from Ancient Nemea area      17,00 €
Vivlia Hora a magnificent asyrtiko - sauvignon blanc from Kavala   24,00 €
Sigalas - asyrtiko & athiri varieties from Santorini     24,00 €
Moraitis’ Organic Selection - malagouzia & asyrtiko variety from Paros  19,50 €
Spiers Signature - sauvignon blanc from South Africa     22,00 €

ROSE 0,7L

Moraitis’ Organic Selection - a blend from our neigbouring Paros   19,50 €
Ati by Argyrakis - a well balanced Syrah with a hint of berries    20,00 € 
Akres - Skouras Vineyards sangiovese & moshofilero from Nemea   17,00 €
Thema by Pavlidis - 100% tempranillo grapes      19,00 €
Sigalas Rose - mandilaria & mavrotragano blend from Santorini   22,00 €

RED 0,7L

Ati - Argirakis Vineyards xinomavro - merlot from Naoussa    19,00 €
Moraitis’ Organic Selection - aidani & cabernet sauvignon from Paros  20,00 €
Hrisambelo - Lantidis Vineyards - cabernet & agiorgitiko    22,00 €
Chateau Julia - Lazaridis Winery - pure merlot from Kavala    28,00 €
M + μ , Sigalas Winery - Santorini’s famous mavrotragano & mandilaria  26,50 €
Spiers Signature - pinotage from South Africa     22,00 €

OPEN WINES - White, Rose and Red
ποτήρι 170 ml  3,50 €   /  0,5 L  6,50 €   /  1,0 L  10,00 €

HOMEMADE SANGRIA
glass  170 ml  4,00 €   /  0,5 L  8,00 €   /  1,0 L  13,00 €
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Our South African Wine Story: In honor of our Picasso Restaurant in White River 
South Africa we would like to introduce you to the indigenous South African variety of 
Pinotage from Spiers Winery in Stellenbosch. Spiers have also created a very popular 
and unique Sauvignon Blanc which we are also happy to have on our wine list.



Γλυκά
ΜΠΑΝΟΦΙ           5,50 €
το σήμα κατατεθέν του Πικάσσο
ΜΠΡΑΟΥΝΙ           6,30 €
με παγωτό βανίλια και ζεστή σος σοκολάτας
ΤΣΟΥΡΟΣ           5,00 €
μεξικάνικα μπαστουνάκια με ζεστή σος σοκολάτας ή σιρόπι καραμέλας
ΤΣΙΜΙΤΣΑΝΓΚΑ με μπανάνα και σοκολάτα με σιρόπι καραμέλλας   5,75 €
ΟΙ ΜΙΝΙΑΤΟΥΡΕΣ ΤΟΥ ΠΙΚΑΣΣΟ        6,50 €
συνδυασμός μίνι γλυκών: τσίζκεικ άσπρης σοκολάτας,
σοκολάτα-μόκα μούς και παγωτό μόκα με βάση σος σοκολάτας
ή διαλέξτε ένα από τα τρία σε μίνι       3,00 €
ή κανονική μερίδα          4,50 €
ΠΙΚΑΝΤΙΚΑ ΦΡΟΥΤΑ         4,00 €
φρουτοσαλάτα από τροπικά φρούτα με χυμό λάιμ και μια νότα τσίλι
προσθέστε παγωτό σε όποιο από τα παραπάνω    2,50 €

Παγωτά
Σοκολάτα, βανίλια, φράουλα (η μπαλίτσα)      2,50 € 
Μπανάνα σπλίτ          7,00 €
Σάντεϊ με ζεστή σoς σοκολάτα        6,00 €

Καφέδες
Φραπέ      3,00 €   Φραπέ με Παγωτό    5,00 €
Εσπρέσσο      2,00 €  Εσπρέσσο Φρέντο    3,00 € 
Καπουτσίνο     3,00 €  Καπουτσίνο Φρέντο   3,50 €
Καφές φίλτρου / Τσάι   2,50 €  Φρεντοτσίνο     4,00 €
Καφέδες Σπέσιαλ         
Mεξικάνικος με Kαλούα και Grand Marnier      6,50 €
Kαραϊβικής με ρούμι και Bailey’s        6,50 €
Kαζανόβα με φραντζέλικο και κονιάκ       6,50 €
Iρλανδέζικος ο κλασικός Irish Coffee       6,50 €
Ο μπαρίστας μας θα σας φτιάξει όποιον άλλο καφέ επιθυμείτε!
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Sweets 
BANOFFEE PIE          5,50 €
toffee, banana and whipped cream, definitely “moreish”
CHOCOLATE DREAM         6,30 €
a big, rich brownie with a scoop of vanilla ice cream and fudge sauce
CHURROS           5,00 €
mexican style donut sticks, served with chocolate or caramel syrup 
BANANA CHOCOLATE CHIMICHANGA with caramel syrup    5,75 €
PICASSO MINIS the threesome        6,50 €
Enjoy a few delicious bites of mocha ice-cream mudpie, 
white chocolate cheesecake and chocolate - mocha mousse
or separately in a mini size         3,00 €
or get your favourite in a regular serving       4,50 €
FRUTAS PICANTES          4,00 €
fresh tropical fruit salad, sprinkled with fresh lime and a pinch of chili
add ice cream to any of the above        2,50 €

Ice Cream
Chocolate, vanilla, strawberry (per scoop)      2,50 € 
Banana split - a truly magnificient 3 scoops plus...     7,00 €
Hot fudge sundae          6,00 €

Coffees
Frappe (Ice Coffee)   3,00 €    Frappe with ice cream  5,00 €
Espresso    2,00 €    Espresso Freddo   3,00 €
Cappuccino    3,00 €    Cappuccino Freddo   3,50 €
Filter Coffee / Tea   2,50 €    Cioccolato Freddo   4,00 €
Special Coffees          
Mexican with Kahlua and Grand Marnier       6,50 €
Carribean with rum and Bailey's        6,50 €
Casanova with Frangelico and Cognac       6,50 €
Irish Coffee the classic         6,50 €
Our well trained barista will make your favourite coffee!
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Η οικογένεια Περάκη εδώ και 400 χρόνια παράγει εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο από τον ελαιώνα μας στην Κρήτη.
Ο ελαιώνας μας βρίσκεται στον νομό Ηρακλείου στους πρόποδες του όρους Δίκτυ όπου κατά την μυθολογία  γεννήθηκε

ο Ξένιος Δίας. Χρησιμοποιούμε το ευεργετικό αυτό προιόν σε όλες μας τις συνταγές εκτός από την φριτέζα
και φυσικά σε όλες μας τις σαλάτες και βινεγκρέτ. Εμφιαλώνουμε το λάδι μας σε διάφορες συσκευασίες και πωλείται

σε επιλεγμένα σημεία αλλά και στο Agean Blue (ακριβώς δίπλα στο Picasso) για χρήση στο σπίτι σας ή και ως σουβενίρ ή δωράκι.

Stratos’ family has been producing olive oil for over 400 years. The Stone Mill Orchards are located on the slopes
of the Dikti Mountains in Crete. We bottle this very special premium, extra virgin olive oil to sell at specialty shops.

Enjoy the Perakis’ family olive oil on your salad at Picasso and if you like you can buy a bottle at Aegean Blue.

www.stonemill.gr

Αγορανομικός υπεύθυνος: Περάκης Ευστράτιος
Εάν έχετε κάποια μορφή τροφικής αλλεργίας, παρακαλώ ενημερώστε τον σερβιτόρο σας για να προετοιμάσουμε το κατάλληλο γεύμα που να ικανοποιεί τις ανάγκες σας.

Το κατάστημα διαθέτει υποχρεωτικά φύλλα διαμαρτυρίας για τους πελάτες σε ειδική θέση δίπλα στην έξοδο. Το κατάστημα υποχρεούται στην έκδοση αναλυτικών
αποδείξεων θεωρημένων από τη Δ.Ο.Υ. O καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει εάν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό στοιχείο (απόδειξη - τιμολόγιο).

Στις αναγραφόμενες τιμές συμπεριλαμβάνονται όλες οι νόμιμες επιβαρύνσεις. Δε σερβίρουμε αλκοόλ σε άτομα κάτω των 18 ετών.

If you suffer from a food allergy please inform your waiter in order for us to prepare a suitable meal to meet your needs.
Τhe restaurant is obliged to provide client complaint forms at a specific location near the exit. The restaurant is obliged to issue detailed machine receipts,

authenticated by the relevant Tax Authority. Consumer is not obliged to pay if notice of payment has not been received (receipt - invoice).
Our prices include all applicable taxes. We don’t serve alcohol under the age of 18 years.

picassoismexican.com

The Naxos Animal Welfare Society operates the trap - neuter - release program in Naxos 
which helps keep the cat population in check - if you see a cat with a notch in its ear

it has been sterilized by NAWS and is being monitored in a cat colony.
Volunteers work tirelessly sterilizing and taking care of sick and injured cats. NAWS 

currently supplies food for 32 cat colonies. NAWS also operates a temporary shelter for  
stray and abandoned dogs and tries to find forever homes for all of them.
NAWS rescues dogs, re-homes abused dogs and takes care of sick dogs.

Check out our website for further info at www.naws.gr

Please follow us on fb and instagram and donate where you see our donation boxes
or through an online deposit. For more info, phone: +30 6956133929


