
ΟΡΕΚΤΙΚΑ
ΚΑΡΠΑΤΣΙΟ ΧΤΑΠΟΔΙ

μαριναρισμένο σε βάρσαμο, μοσχολεμονο, 
αγουρίδα, μυρωδάτα πιπέρια και φύκια 

Γραμβούσας €10,50

ΤΑΡΤΑΡ ΣΟΛΟΜΟΎ 
αγγούρι, τραγανά ψωμάκια, φρέσκα φύλλα 

αρωματικών €8,90

ΚΑΡΠΑΤΣΙΟ
ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟΎ ΦΙΛΈΤΟΎ

αγκινάρες άγριες τουρσί, ελαιόλαδο, χοντρό αλάτι 
και φρεσκοσπασμένο πιπέρι €9,90

ΚΡΈΑΤΟΤΟΎΡΤΑ ΧΑΝΙΩΝ
παραδοσιακη κρητική γέμιση πίτας με αρνί, 

κρητικά τυριά αρωματισμένη με δυόσμο μέσα σε 
ζεστή τάρτα €9,80

ΝΤΟΛΜΑΔΑΚΙΑ
με βιολογικά αμπελόφυλλα, κιμά, ρύζι, φρέσκα 

μυρωδικά μέ σάλτσα αυγολέμονο €6,20

ΦΈΤΑ
με κρούστα δημητριακών και ξηρών

καρπών με σάλτσα μαρμελάδα απόβασιλικά
συκα και αρώματα ανατολής €6,50

ΟΛΗ Η ΚΡΗΤΗ ΣΈ ΈΝΑ ΠΙΑΤΟ
διάφοροι μεζέδες για μια πρώτη μάτια ντάκος, 

ντολμαδάκια, γραβιέρα, τζατζίκι, αγκινάρες, 
ταραμοσαλάτα €11,00

ΧΟΧΛΙΟΙ
μπουμπουριστοι με παλαιωμένο ξύδι και 

δεντρολίβανο €6,80

ΣΎΚΩΤΙ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ
μαριναρισμένο με κρητικά βότανα, ελαιόλαδο

και λεμόνι €8,80

ΓΑΡΙΔΈΣ ΤΈΜΠΟΎΡΑ
πάνω σε μους μαύρης ταραμοσαλάτας από 

παστά αυγα ψαριών €8,80

ΜΎΔΙΑ ΑΧΝΙΣΤΑ
με σάλτσα λαχανικών και μουστάρδας,

φρέσκα αρωματικά €9,70

ΛΟΎΚΑΝΙΚΟ ΧΟΙΡΙΝΟ 
βιολογικό γεμιστό με σταμναγκάθι €8,90

ΑΠΑΚΙ ΧΟΙΡΙΝΟ
βιολογικό σβησμένο με λιαστό κρασί,

σταφίδες και αγουρίδα €7,50

ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΑΣ
αν επιθυμείτε να ανοίξετε έτσι το γεύμα σας η 
απλα για να συνοδεύσετε το κρασί σας απάκι 

χοιρινό καπνισμένο με φασκόμηλο. απακι 
κοτόπουλο με λιβανέζικο πιπέρι. μπέικον αρνίσιο 

καπνιστο. Παστράμι από μοσχαρίσιο φιλέτο, 
λουκάνικο μοσχαρίσιο με πιπεριά Φλωρινης, 
λουκάνικο χοιρινό με σταμναγκάθι €19,50

ΨΩΜΙ & ΣΎΝΟΔΈΎΤΙΚΑ
άσπρο και μαύρο ψωμί, παξιμάδια, τριμμένη ντομάτα, ελιές, ελαιόλαδο €1,40 / άτομο



ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΑ

ΣΑΛΑΤΕΣ

ΑΛΑΝΑ
λολλο κόκκινο, Λολλο πράσινο, ψιλοκομμένες 

πολύχρωμες πιπεριές τριμμένo καρότο, φρέσκα 
μυρωδικά, σάλτσα μουστάρδας με ολόκληρο 

σινάπι, τραγανό φύλλο κρούστας €8,80

ΚΟΎΚΟΎΒΑΓΙΑ
κρίθινο παξιμάδι φρέσκια τριμμένη ντομάτα, 
πυχτόγαλο Χανίων, ελαιόλαδο, ρίγανη €5,20

ΧΩΡΙΑΤΙΚΗ
ντομάτα, αγγούρι, ελιές, καπαρόμηλα, κρεμμύδι, 

πιπεριές, δυόσμο, μαϊντανό, γλιστρίδα, 
κριθαροκούλουρο, φέτα και ρίγανη €6,90

ΚΡΗΤΙΚΗ
καλοκαιρινά βραστά χόρτα, βραστά λαχανικά, 

τριμμένη ντομάτα, βραστό αυγό και ξινομυζήθρα 
€6,50

ΜΟΣΧΑΡΙ
παστράμι από μοσχαρίσιο φιλέτο καπνιστό, φρέσκα 
μαρουλάκια βουτύρου, μυρωδικά, γλυκές κόκκινες 

πιπερίτσες τουρσί ,ντρέσινγκ από γαλένι και 
πετιμέζι €11,30

ΜΠΑΞΈΣ
τρυφερά φυλά κηπευτικών, βαλεριάνας, 

παντζαριών, ροκάς, φαγόπυρο, σορμπέ αβοκάντο, 
φράουλα και μαστίχα χιου €8,90

ΎΠΈΡΤΡΟΦΩΝ
κινόα, λιναρόσπορο, αρώνια, ιπποφαές, λευκά 

μουρα, μούρα Σισάνδρα, φράουλες, λυκόμουρα(goji 
berries), μύρτιλα, κουμ-κουατ ξύσμα, ντρεσινγκ 

από αγουρίδα, φουντούκια, κάσιους, μέλι, τζιντζερ 
και κόλιανδρο €10,50

ΧΟΙΡΙΝΟ
ΠΑΝΣΈΤΑ ΚΑΡΑΜΈΛΩΜΈΝΗ

με σάλτσα από φουντούκι, φιστίκια Αιγίνης, 
πιπεριά Φλωρίνης και καπνιστή πάπρικα 

συνοδευόμενη με πατάτες τηγανητές €11,80

ΨΑΡΟΝΈΦΡΙ
σχάρας με ψητά λαχανικά. Πιατο με χαμηλά 

λιπαρά €13,20

ΡΟΛΟ ΧΟΙΡΙΝΟ ΓΈΜΙΣΤΟ
γεμιστό με άγρια μανιτάρια, βότανα και σάλτσα 
κρητικών τυριών με αρωματικό ρύζι €14,00

ΜΠΡΙΖΟΛΑΚΙΑ ΛΑΙΜΟΎ
χωρίς κόκκαλο, σβησμένα με κρασί μαρουβά με 

πατάτες τηγανητές €11,00

ΑΡΝΙ
ΣΦΑΚΙΑΝΟ ΓΙΑΧΝΙΣΤΟ

αρωματισμένο με θρούμπι, παραδοσιακά 
μαγειρεμένο σε χαμηλή φωτιά μόνο με κρεμμύδια 

και κρασί, με πατάτες τηγανητές €14,50

ΨΙΛΟΚΟΜΜΈΝΟ ΑΝΑΤΟΛΙΤΙΚΟ
πάνω σε πίτα ζυμωμένη με πρόβιο γιαούρτι , με 

ντομάτα, κρεμμύδι και μαϊντανό €13,50

ΠΑΪΔΑΚΙΑ ΤΡΎΦΈΡΑ 
αρωματισμένα με πιπέρια και βότανα με

πατάτες τηγανητές €15,00

ΣΙΓΟΜΑΓΈΙΡΈΜΈΝΟ ΚΟΤΣΙ  
με πουρέ πατάτας …όταν έχουμε €15,50



πουρές πατάτας

πατάτες τηγανιτές

βραστά χόρτα

σαλάτα εποχής

ρύζι ανάμεικτο

ψητά κολοκύθια, καρότα, 
μανιτάρια

λιαστή ντομάτα, καρύδια, 
τριγωνέλλα, σκόρδο, μαιντανο

βασιλικός, φυστίκια Αιγίνης, 
γραβιέρα

καυτερές πιπεριές, μυρωδικά, 
βότανα, ελαιόλαδο

φουντούκι, φιστίκια Αιγίνης, 
πιπεριά φλωρινης, πάπρικα 

καπνιστη

αβοκάντο, γιαούρτι, μυρωδικά

μουστάρδας

πιπεράτη

τυριών

BBQ

μπεαρνέζ

δαμάσκηνου

€2.00

ΓΑΡΝΙΤΟΥΡΕΣ ΠΕΣΤΟ ΣΑΛΤΣΕΣ

ΜΟΣΧΑΡΙ
ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΑ ΜΑΓΟΎΛΑ 

σε κόκκινη σάλτσα με κρέμα καπνιστής μελιτζάνας 
και τραγανής γραβιέρας €12,80

ΚΑΡΔΙΑ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟΎ
ΦΙΛΈΤΟΎ ΓΙΑ ΔΎΟ

το καλύτερο κομμάτι του φιλέτου με ψητά 
λαχανικά, σάλτσα πιπεράτη και μπεαρνέζ

Ψήνεται ωμό, μέτριο-ωμό, μέτριο και μέτριο-
καλοψημένο €44,00 / 450 gr

ΚΑΡΔΙΑ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟΎ ΦΙΛΈΤΟΎ
με ψητά λαχανικά, ψήνεται ωμό, μέτριο-ωμό, 

μέτριο και μέτριο-καλοψημένο €21,50 / 225 gr

ΦΙΛΈΤΑΚΙΑ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΑ 
ΛΈΠΤΟΚΟΜΜΈΝΑ

με σαλάτα εποχής, για τους φίλους μας που 
θέλουν το φιλέτο τους καλοψημένο €19,80 / 200 gr

ΣΠΑΛΟΜΠΡΙΖΟΛΑ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΑ 
με κόκαλο συνοδευόμενη με  ψητά λαχανικά,
35 ημέρων σίτευσης σε ειδικά διαμορφωμένο 

θάλαμο €33,00 / 900 gr

RIB-EYE 
με ψητά λαχανικά, 35 ημερών σίτευσης σε ειδικά 

διαμορφωμένο θάλαμο €22,00 / 350 gr

ΜΠΡΙΖΟΛΑ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΑ 
από κόντρα φιλέτο κομμένη  ταλιάτα με ψητά 

λαχανικά, 35 ημέρων σίτευσης σε ειδικά 
διαμορφωμένο θάλαμο

 €18,00 / 350 gr

ΜΠΙΦΤΈΚΙΑ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΑ 
με πατάτες τηγανητές €10,50 / 300 gr

ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΈΣ ΣΤΗΘΟΠΛΈΎΡΈΣ 
με κόκαλο φουρνιστές στην λαδόκολλά με κρητικά 
αρωματικά και πατάτες τηγανητές €15,50 / 500 gr

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ
ΦΙΛΈΤΑΚΙΑ ΣΟΤΈ

με γλυκό κρασί ,γιαούρτι, εστραγκόν, σταφίδες και 
αρωματικό ρύζι €12,90

ΦΙΛΈΤΟ ΣΧΑΡΑΣ
με σαλάτα εποχής. Πιατο με

χαμηλά λιπαρά €11,00

ΜΠΟΎΤΑΚΙΑ ΓΈΜΙΣΤΑ 
με φέτα, λαχανικα εποχής, σάλτσα λιαστής 

ντομάτας και ξερών καρυδιών με
αρωματικό ρύζι €13,00

ΑΦΡΑΤΑ ΜΠΙΦΤΈΚΙΑ
με φρέσκα μυρωδικά και σαλάτα εποχής €10,20



ΨΑΡΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ
ΦΙΛΈΤΟ ΛΑΎΡΑΚΙ

σε σάλτσα φρούτων με χορταρικά εποχής €19,50

ΦΙΛΈΤΟ ΣΟΛΩΜΟΎ
σε κρέμα αβοκάντο με γιαούρτι και μυρωδικά, 

λαιμ και ελαιόλαδο με χόρτα €17,50

ΚΑΛΑΜΑΡΙ ΣΧΑΡΑΣ ΤΑΛΙΑΤΑ
σε πέστο φιστικιού Αιγίνης και βασιλικού πάνω σε  

κρύα σαλάτα βραστών λαχανικών  €16,00

ΜΠΙΦΤΈΚΙ  ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ  
από αρακά, καρότο, πατάτα, μελιτζάνα, μπρόκολο 

και μυρωδικά με σαλάτα εποχής €9,80

ΓΑΡΙΔΈΣ ΣΧΑΡΑΣ
με κόκκινο πουρέ μαραθόριζας,

πέρλες αυγοτάραχου
(τέσσερα τεμάχια γαρίδες Νο1) €18,00

ΤΣΙΠΟΎΡΑ ΣΧΑΡΑΣ
με χορταρικά εποχής €16,00

Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν 23% ΦΠΑ. Δεχόμαστε μετρητά, Visa, Mastercard, Amex, Maestro. Παρακαλούμε 
ενημερώστε μας για τυχόν αλλεργίες, το προσωπικό μας θα σας ενημερώσει

για εναλλακτικά πιάτα.

ΖΥΜΑΡΙΚΑ – ΡΙΖΟΤΤΟ

ΠΑΚΈΡΙ
γεμιστό με αρνί ραγού και μους

από τουλουμοτύρι €11,80

ΣΠΑΓΓΈΤΙ
με μοσχαρίσιο παστράμι από φιλέτο, πέστο 

βασιλικού και φιστικιού Αιγίνης,
και τριμμένη παρμεζάνα €11,40

ΜΑΎΡΈΣ ΤΑΛΙΑΤΈΛΈΣ
ζυμωμένες με μελάνι σουπιάς, λαχανικά, βασιλικό, 

μύδια και γαρίδες €13,50

ΡΑΒΙΟΛΙ
γεμιστο με μυζήθρα και βλήτα σε σάλτσα λιαστής 

ντομάτας με τριμμένη γραβιέρα €11,00

ΡΙΖΟΤΟ
από άγριες ποικιλίες μανιταριών με  παρμεζάνα 

και λάδι τρούφας €11,30

Δεν περιέχει γλουτένη

Μαγειρεμένο στην κατσαρόλα

Στη σχάραΓια χορτοφάγους

Μαγειρεμένο στο τηγάνι

Στο φούρνο


