Restaurant | Beach | Café | Wine bar

ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΙΣ ΓΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΠΥΞΙΔΑ ΤΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
JOURNEY TO FLAVORS GUIDED BY TRADITION

Eine kulinarische Reise mit Wegweiser die Tradition

€
Αρτοπαρασκευάσματα ανά άτομο
Bread per person
Brotvariation, pro Person

0,90

ΣΟΥΠΑ ΗΜΕΡΑΣ / SOUP OF THE DAY / Tagessuppe
Ψαρόσουπα από πετρόψαρα Κρήτης
Fish soup from Cretan fish
Fischsuppe aus kretischen Steinfischen

8,50

Ψαρόσουπα από πετρόψαρα Κρήτης (σερβίρεται σε φλιτζάνα)
Fish soup from Cretan fish (served in a cup)
Fischsuppe aus kretischen Steinfischen (in der Tasse)

5,00

ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΜΕΖΕΔΩΝ / PLATTERS / Vorspeisen-Platte
Ποικιλία ούζου με αγγούρι, ντομάτα, ελιές, ντολμαδάκια, ντακάκια, μελιτζανοσαλάτα και γαύρο μαρινάτο
Ouzo platter With cucumber, tomato, olives, dolmades, rusk mini ntakos, eggplant salad and marinated anchovies
Ouzo-Platte mit Gurke, Tomate, Oliven, Dolmades, kleine Dakos, Auberginenpüree und marinierte Anchovis

8,00

Ποικιλία μπύρας

φτερούγες και μπουτάκια κοτόπουλου BBQ, στίκ μοτσαρέλα, onion rings, λουκάνικα χωριάτικα και πατάτες country,
συνοδεύονται με σάλτσα μουστάρδας, BBQ και κέτσαπ

Beer platter

Chicken wings and drumsticks bbq, mozzarella stick, onion rings, sausages and country fried potatoes,
served with mustard,bbq and ketchup sauce

13,00

Bier-Platte

mit Hähnchenflügel und -schlegel BBQ, Mozzarella Sticks, Zwiebelringe, Landwürstchen und rustikalen Kartoffeln,
begleitet mit Senfsauce, BBQ-Sauce und Ketchup

Ποικιλία τυριών / Cheese platter / Käseplatte

8,00

Ποικιλία τυριών μεγάλη / Large Cheese platter / Käseplatte groß

14,00

Ποικιλία τυριών αλλαντικών / Cheese and cold meat platter / Wurst und Käseplatte

13,00

ΚΡΥΑ ΟΡΕΚΤΙΚΑ / COLD APPETIZERS / Kalte Vorspeisen
Τζατζίκι με ανταύγιες ελαιόλαδου
Tzatziki with streaks of olive oil
Tsatsiki mit Olivenölsträhnen

4,00

Καπνιστή μελιτζανοσαλάτα με κινέλ ανθόγαλου
Smoked mashed aubergines with a quenelle of cream
Geräuchertes Auberginenpüree mit Quenelle aus Rahm

4,50

Φάβα με καραμελωμένο κρεμμύδι
Fava with caramelized onions
Fava mit karamellisierten Zwiebeln

3,50

Χόρτα βραστά εποχής
Boiled wild greens of season
Gekochtes Wildes Gemüse der Saison

4,00

Ντολμαδάκια σπιτικά
Homemade Dolmades
Haugemachte Dolmades (gefüllte Weinblätter)

6,50

Ντακάκια μπουκίτσες με φρέσκια τριμμένη ντομάτα, ρίγανη και φέτα
Rusk mini ntakos with fresh grated tomato, oregano and feta
Dakos-Häppchen mit frischer geriebener Tomate, Oregano und Fetakäse

4,50

Καρπάτσιο από μοσχαρίσιο φιλέτο με ποσέ αυγό, φλύδες παρμεζάνας και baby ρόκα
Veal carpaccio with poached egg, parmesan flakes and baby rocket
Carpaccio aus Kalbsfilet mit poschiertem Ei, Parmesanspänen und Baby Rucola

11,00

Βιτέλο τονάτο μπρεζέ μοσχάρι με τονοσαλάτα
Vitello Tonnato braised veal with tuna sauce
Vitello Tonnato aus Kalb und Thunfischaufstrich

11,00

ΖΕΣΤΑ ΟΡΕΚΤΙΚΑ / WARM APPETIZERS / Warme Vorspeisen

€

Φρέσκες πατάτες τηγανητές σε ελαιόλαδο / Fresh potatoes fried in olive oil / Frische Pommes in Olivenöl frittiert

4,00

Κολοκυθάκια τηγανητά με γιαούρτι αρωματισμένο με πάπρικα
Fried zucchini with yoghurt aromatised with paprika
Frittierte Zucchini mit Jogurt aromatisiert mit Paprika

4,00

Γραβιέρα σαγανάκι με άγρια χόρτα και σάλτσα κρέατος
Graviera Saganaki Fried graviera cheese with wild vegetables and gravy
Graviera Saganaki (frittiert) mit wildem Gemüse und Bratensauce

6,50

Μοτσαρέλα στικ με δροσερή σαλάτα
Mozzarella stick with salad
Mozzarella Sticks auf knackigem Salat

5,00

Ντοματοκεφτέδες με στραγγιστό γιαούρτι και άνηθο
Fried tomato balls with a soft yoghurt mousse and dill
Tomaten-Frikadellen mit griechischem Jogurt und Dill

6,00

Κεφτεδάκια τηγανητά με δροσερή σάλτσα απο κατίκι Δομοκού
Fried meatballs with sauce from Katiki Domokou cheese
Fleischklößchen frittiert mit einer frischen Sauce aus Katiki Domokou Streichkäse

7,00

Μπουτάκια και φτερούγες κοτόπουλου πανέ με σάλτσα BBQ
Paneed chicken wings and drumsticks with bbq sauce
Panierte Hänchenschenkel und Flügel mit BBQ Sauce

6,50

Spring rolls με γλυκόξινη σάλτσα / Spring rolls with sweet-and-sour sauce / Frühlingsrollen mit süßsauerer Sauce

4,50

eer 3,50

Γαύρο μαρινάτο με αρωματικά λαχανικά
Marinated anchovies with aromatised vegetables
Marinierte Sardelle mit aromatischem Gemüse

7,50

Τραγανές γαρίδες* με πάνκο, δροσερή σαλάτα και σάλτσα αγριοράπανου
Crispy paneed shrimps* with salad and wild radish sauce
Knusprige Garnelen* mit Pankow, knackigem Salat und Wildradieschen Sauce

7,50

Σαρδέλα σχάρας με ντοματίνια φρέσκο κρεμμυδάκι και λαδόξυδο
Grilled sardines with cherry tomatoes, spring onions, olive oil and vinegar
Gegrillte Sardine mit Kirschtomaten, Frühlingszwiebel und Vinaigrette

8,50

Καλαμαράκια τηγανητά με σάλτσα ταρτάρ
Fried squid* with tartar sauce
Frittierte Kalmare* mit Sauce tartare

8,00

Σιγοψημένο χταπόδι με φάβα και κρίταμο τουρσί
Braised octopus with fava and pickled sea fennel
Geschmorter Oktopus mit Fava und eingelegtem Meerfenchel

11,00

Καρπάτσιο τόνου με ρεβίθι, κρεμμύδι, πιπεριά, ντοματίνια και νεροκάρδαμο
Tuna carpaccio with chickpea, onion, pepper, cherry tomatoes and watercress
Thunfisch Carpaccio mit Kichererbsen, Zwiebel, Paprika, Kirschtomaten und echter Brunnenkresse

9,50

Μύδια αχνιστά με λευκό κρασί και λαχανικά
Steamed mussels with white wine and vegetables
Gedämpfte Muscheln in Weißwein mit Gemüse

9,50

Ριζότο / RISOTTO / Risotti

€

Ριζότο μανιταριών με φρέσκα μανιτάρια, πορτσίνι, παρμεζάνα και παραδοσιακό ταρτούφο
Mushroom risotto with fresh mushrooms, porcini, parmesan and traditional tartufo
Pilz-Risotto mit frischen Pilzen, Porcini, Parmesan und traditionellem Tartufo

8,50

Ριζότο από φιλέτο κοτόπουλο με μανιτάρια, ντοματίνια και φρέσκο σπανάκι
Risotto with chicken fillet With mushrooms, cherry tomatoes and fresh spinach
Risotto mit Hähnchenfilet mit Pilzen, Kirschtomaten und frischem Spinat

9,00

Ριζότο γαρίδας με γαρίδες*, τζίντζερ, ξύσμα λάιμ και άρωμα ούζου
Shrimp risotto with shrimps*, ginger, lime and aroma ouzo
Risotto mit Garnelen mit Garnelen*, Ingwer, geriebener Limettenschale und Ouzo-Aroma

11,00

ΖΥΜΑΡΙΚΑ / PASTA / Pasta
Σπαγγέτι με σάλτσα ντομάτας πέστο βασιλικού και φρέσκια μοτσαρέλα
Spaghetti with tomato sauce basil pesto and fresh mozzarella
Spaghetti mit Tomatensauce mit Basilikum-Pesto und frischer Mozzarella

6,00

Λιγκουίνι με πέστο παντζαριού ψιλοκομμένα καρύδια και ρόκα
Linguini with beetroot pesto chopped walnut and rocket
Linguine mit Pesto aus roter Bete mit feingehackten Walnüssen und Rucola

7,00

Ελληνική μακαρονάδα με πέννες φρέσκια ντομάτα, ρίγανη, πράσινη πιπεριά και φέτα
Greek penne with fresh tomato, oregano, green pepper and feta
Penne griechische Art mit frischer Tomate, Oregano, grüner Paprika und Fetakäse

7,50

Πέννες με φιλέτο κοτόπουλο φρέσκα μανιτάρια, μπέικον, φρεσκοτριμμένη παρμεζάνα και κρέμα γάλακτος
Penne with chicken fillet fresh mushrooms, bacon, parmesan and cream
Penne mit Hähnchenfilet mit frischen Pilzen, Speck, frischgeriebenen Parmesan und Rahm

8,50

Σπαγγέτι με αγκινάρες, φινόκιο και γαύρο μαρινάτο
Spaghetti with artichoke, fennel and marinated anchovies
Spaghetti mit Artischocken, Fenchel und marinierte Anchovis

9,00

Λινγκουίνι με φιλετίνια μοσχαριού φρέσκα μανιτάρια πορτσίνι και σάλτσα κρέατος
Linguini with veal fillet with fresh mushrooms, porcini and gravy
Linguine mit Kalbsfiletstückchen mit frischen Pilzen, Porcini, und Bratensauce
Σπαγγέτι καρμπονάρα με κρόκο αυγού, τραγανό μπέικον, φρεσκοτριμμένη παρμεζάνα και πιπέρι
Spaghetti carbonara with egg yolk, crispy bacon, parmesan and fresh ground pepper
Spaghetti a la carbonara mit Eigelb, knusprigem Speck, frischgeriebenen Parmesan und Pfeffer

12,00

8,50

Φρέσκα Ραβιόλια με ρικότα και σπανάκι, σε λευκή κρέμα και σάλτσα απο ντοματίνια
Fresh ravioli with ricotta and spinach, cream and a cherry tomatoes sauce
Frische Ravioli mit Ricotta und Spinat, in Rahm und einer Sauce aus Kirschtomate

11,00

Μακαρονάδα του Ψαρά με φρέσκο μυλοκόπι, ντομάτα, κρεμμυδάκι και τζίντζερ
Fisherman’s Pasta with fresh Shi Drum tomatoes, onions and ginger
Spaghetti des Fischers mit frischem Umberfisch, Tomate, Frühlingszwiebel und Ingwer

12,00

Λινγκουίνι θαλασσινών με γαρίδες*, μύδια, τζίντζερ και φρέσκια ντομάτα
Seafood linguini with shrimps*, mussels, ginger and fresh tomatoes
Linguine mit Meeresfrüchten mit Garnelen*, Muscheln, Ingwer und frischer Tomate

13,00

Λινγκουίνι με φρέσκο σολωμό ντομάτα, πέστο βασιλικού και baby σπανάκι
Linguini with fresh salmon tomato, basil pesto and baby spinach
Linguine mit frischem Lachs mit Tomate, Basilikum-Pesto und Babyspinat

12,00

* Όλες οι μακαρονάδες σερβίρονται με ζυμαρικά χωρίς γλουτένη
*All pasta dishes are served with gluten free pasta
*Alle Teigwaren sind glutenfrei

ΣΑΛΑΤΕΣ / SALADS / SALATE
Χωριάτικη Σαλάτα με ντομάτα, αγγουράκι, κρεμμύδι, πιπεριές, ελιές, κάπαρη, κρίθινο παξιμάδι και φέτα
Greek salad with tomato, cucumber, onion, pepper, olives, caper, barley-paximadi and feta
Griechischer Salat mit Tomate, Gurke, Zwiebel, Paprika, Oliven, Kapern, Gersten-Paximadi und Feta

€
7,50

Κρητική Σαλάτα με τραγανά μαρούλια, ντοματίνια, λιαστή ντομάτα, ρόκα, φρέσκο κρεμμυδάκι,
Σφακιανή πίτα,πετιμέζι και ντρέσινγκ παλαιωμένου μπαλσάμικου
Cretan salad with fresh lettuces, cherry tomatoes, sun-dried tomatoes, rocket, spring onions,
Sfakia pita, grape syrup and a dressing made of aged balsamic vinegar

8,00

Kretischer Salat mit knackigem Kopfsalat, Kirschtomaten, sonnengetrockneten Tomaten, Rucola, Frühlingszwiebeln,
Pita aus Sfakia, Taubensirup und einem Dressing aus gealtertem Balsamessig

Σαλάτα Κηπουρού με πρασινάδες, φρέσκο κρεμμυδάκι και ντρέσινγκ μουστάρδας
Garden salad with greens, spring onions and a mustard dressing
Salat Gärtnerinnen Art mit Grünzeug, Frühlingszwiebeln und einem Senf-Dressing

6,50

Οσπριάδα με ψιλοκομμένα λαχανικά και λαδολέμονο
Ospriada Greek mixed legume salad with vegetables and olive oil-lemon dressing
Hülsenfrüchtesalat mit kleingehacktem Gemüse und Öl- Zitronendressing

7,50

Καπρέζε με ντοματίνια, μοτσαρέλα και σπιτικό πέστο βασιλικού
Caprese salad with cherry tomatoes, mozzarella and homemade basil pesto
Salat Caprese Kirschtomaten, Mozzarella und hausgemachtem Basilikum Pesto

9,00

Σαλάτα Yianna με σπανάκι, προσούτο, μανιτάρια, σταφύλι και σάλτσα βινεγκρέτ μπαλσάμικου
Yianna salad with spinach, prosciutto, mushrooms, grapes and balsamic vinaigrette
Salat Yianna mit Spinat, Schinken, Pilzen, Weintrauben und Balsamico Vinaigrette

8,50

Πράσινη Σαλάτα με καρύδια, σταφίδες, ρόγδι, μανούρι σχάρας, και ντρέσινγκ παλαιωμένου μπαλσάμικου
Green salad with walnuts, raisins, pomegranate, grilled manouri cheese and a dressing made of aged balsamic vinegar
Grüner Salat mit Walnüssen, Rosinen, Granatapfelkernen, gegrilltem Manourikäse und einem Dressing aus gealtertem Balsamessig

8,50

Σαλάτα Caesar με τραγανά φύλλα σαλάτας, κρουτόν, φιλέτο κοτόπουλο και φλύδες παρμεζάνας
Caesar’s salad with fresh salad leaves, homemade croutons, chicken fillet and parmesan flakes
Caesar Salat mit knackigen Salatblättern, Croutons, Hähnchenfilet und Parmesanspänen

8,00

Σαλάτα Κινόα με καπνιστό σολωμό, κρέμα αβοκάντο, μάνγκο και φιλέτο πορτοκάλι
Quinoa salad with smoked salmon, avocado cream, mango, and orange fillet
Quinoa Salat mit geräuchertem Lachs, Avocado-Creme, Mango und filetierte Orangen

9,50

*Οι σαλάτες σερβίρονται και χωρίς τυροκομικά εκτός της Caesar
*Salads are served without dairy products apart from Caesar’s salad
*Außer dem Caesar’ s Salat, können alle Salate auch ohne Milchprodukte zubereitet werden

ΠΙΤΣΕΣ / PIZZAS / PIZZAS
Μαργαρίτα / Margherita / Margherita

6,00

Μοτσαρέλα, ντοματίνια, βασιλικός
Mozzarella, cherry tomatoes, basil
Mozzarella, Kirschtomaten, Basilikum

6,80

4 Τυριά / 4 Cheese / 4 Käsesorten

7,00

Σπέσιαλ Ζαμπόν, μπέικον, πιπεριά, μανιτάρια, ντομάτα
Special ham, bacon, peppers, mushrooms, tomato
Spezial Schinken, Speck, Paprika, Pilze, Tomate

7,50

Ιταλιάνα Σάλτσα, φρέσκια μοτσαρέλα, προσούτο, ρόκα, παρμεζάνα
Italiana tomato sauce, fresh mozzarella, prosciutto, rocket, parmesan
Italiana Tomatensauce, frische Mozzarella, Prosciutto, Rucola, Parmesan

8,00

Πόλο Κοτόπουλο, τυρί κρέμα, μπέικον, μανιτάρια
Pollo chicken, cream cheese, bacon, mushrooms
Pollo Hähnchen, Frischkäse, Speck, Pilze

8,40

Ελληνική Ελιές, κρεμμύδι, φέτα, πιπεριά
Greek olives, onion, feta, peppers
Griechische Pizza Oliven, Zwiebeln, Fetakäse, Paprika

6,90

BBQ Ζαμπόν, μπέικον, πιπεριά, σάλτσα bbq
BBQ ham, bacon, pepper, bbq sauce
BBQ Schinken, Speck, Paprika, BBQ-Sauce

7,40

Έξτρα υλικά / Extra ingredients / Extra Zutaten

+0,50

κρεατικα ΣΧΑΡΑΣ / GRILLED MEAT / Gegrillte Fleischgerichte

€

Φιλέτο κοτόπουλο με αρωματικό ρύζι και λαχανικά
Chicken fillet with aromatic rice and vegetables
Hähnchenfilet mit aromatischem Reis und Gemüse

8,50

Πανσέτα χοιρινή με πατάτες τηγανητές σε ελαιόλαδο
Pancetta with potatoes fried in olive oil
Bauchspeck vom Schwein (Panceta) mit in Olivenöl frittierten Pommes

8,00

Χοιρινή σταβλίσια 900gr μεγάλη μπριζόλα από ντόπιο χοιρινό Creta Farm, σερβίρετε με πατάτες και λαχανικά
Pork steak 900gr large pork steak from local “Creta Farm” served with potatoes and vegetables
Schweinekotelett (Stavlísia) 900gr Großes Schweinekotelett, aus lokaler Creta Farm® Zucht, mit Kartoffeln und Gemüse

Μπιφτέκι σχάρας από μοσχαρίσιο και χοιρινό κιμά με πατάτες τηγανητές σε ελαιόλαδο και λαχανικά
Patty with veal and pork minced with potatoes fried in olive oil and vegetables
Gegrilltes Hacksteak (gemischt Schwein/Kalb) mit in Olivenöl frittierten Pommes und Gemüse

20,00

8,50

Μοσχαρίσια μπριζόλα γάλακτος 350gr με πατάτες τηγανητές σε ελαιόλαδο και λαχανικά
Milk-veal steak 350gr with potatoes fried in olive oil and vegetables
Kalbskottelet 350gr mit in Olivenöl frittierten Pommes und Gemüse

18,00

Σουβλάκι μοσχαρίσιο απο Black Angus με πατάτες τηγανητές σε ελαιόλαδο, λαχανικά και πιτούλες σχάρας
Souvlaki with Black Angus veal with potatoes fried in olive oil, vegetables and pitas
Kalbsspieß vom Black Angus Rind mit in Olivenöl frittierten Pommes, Gemüse und gegrilltem Pitabrot

17,00

Μοσχαρίσιο φιλέτο με πατάτες τηγανητές σε ελαιόλαδο και λαχανικά
Veal fillet with potatoes fried in olive oil and vegetables
Kalbsfilet mit in Olivenöl frittierten Pommes und Gemüse

19,00

Μοσχαρίσια Ταλιάτα με σαλάτα, φλύδες παρμεζάνας και κρέμα μπαλσάμικου
Veal tagliata with salad, parmesan flakes and balsamic cream
Kalbsstreifen mit Salat, Parmesanscheiben und Balsamicocreme

19,00

Μοσχαρίσια Tomahawk Black Angus 1000gr με πατάτες και λαχανικά
Veal Tomahawk Black Angus 1000gr with potatoes and vegetables
Kalb Tomahawk vom Black Angus Rind 1000gr mit Kartoffeln und Gemüse

65,00

Παϊδάκια αρνίσια μερίδα με πατάτες τηγανητές σε ελαιόλαδο και λαχανικά
Lamb ribs portion with potatoes fried in olive oil and vegetables
Lammkoteletts Portion mit in Olivenöl frittierten Pommes und Gemüse

11,50

Παϊδάκια αρνίσια κιλό με πατάτες τηγανητές σε ελαιόλαδο
Lamb ribs kilo with potatoes fried in olive oil
Lammkoteletts pro Kilo mit in Olivenöl frittierten Pommes und Gemüse

32,00

Mix Grill για 2 με μπιφτέκι, κοτόπουλο φιλέτο, παϊδάκι, πανσέτα, πατάτες τηγανητές και τραγανές πιτούλες
Mix Grill platter for 2 with meat patty, chicken fillet, lamb ribs, pancetta, fried potatoes and crispy pitas
Mix Grill für 2 Personen mit Frikadelle, Hähnchenfilet, Rippchen, Pancetta, Pommes frites und knusprigen Pitabroten

28,00

*Σε όλα τα σχάρας μπορείτε να επιλέξετε με έξτρα χρέωση 1,50€ σάλτσα Πέπερ ή Μανιταριών ή Κόκκινου κρασιού
*All grilled meat can be served with pepper sauce or mushrooms sauce or red wine sauce with extra charge 1,50€
*Zu allen Grillgerichten können Sie gegen Aufpreis von 1,50€ Pfeffersauce, Pilzsauce, oder Rotweinsauce bestellen

ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΑ ΜΕ ΚΡΕΑΣ / MAIN COURSE MEAT / Hauptgerichte mit Fleisch

€

Κοτόπουλο φιλέτο μανιταριών σιγοψημένο σε ρόνερ με σάλτσα από μανιτάρια και ντομάτα, άρωμα ρίγανης και κρέμα πατάτας
Chicken fillet with mushrooms cooked in roner with mushrooms and tomato sauce, oregano and potato cream
Hähnchenfilet mit Pilzen im Roner (Sous-Vide-Kocher) zubereitet mit einer Sauce aus Pilzen, Tomate und Oregano mit Kartoffelcreme

12,50

Θυμαρίσιο κοτόπουλο φιλέτο σιγοψημένο σε ρόνερ με σάλτσα από θυμαρίσιο μέλι και κόκκους μουστάρδας
με πουρέ παντζαριού, σικορέ, κουσκουσάκι με αποξηραμένα φρούτα

Thyme chicken fillet cooked in roner mustard and thyme honey sauce, beetroot puree, chicory and couscous with dried fruits

13,50

Hähnchenfilet mit Thymian im Roner (Sous-Vide-Kocher) zubereitet mit einer Sauce aus Thymianhonig und Senfkörnern,
mit Rote-Bete-Püree, Chicorée, Couscous und Trockenobst

Γύρος χοιρινός με τζατζίκι, πατάτες τηγανητές σε ελαιόλαδο και πιτούλες
Pork gyros with tzatziki, potatoes fried in olive oil and pitas
Gyros vom Schwein mit Tsatsiki, Pommes frites und Pitabrote

10,00

Χοιρινό σνίτσελ αλά κρέμ με πατάτες τηγανητές σε ελαιόλαδο
Pork Schnitzel a la creme with potatoes fried in olive oil
Schweineschnitzel à la creme mit in Olivenöl frittierten Pommes

9,50

Μουσακά μελιτζάνα, κολοκύθι, πατάτα, μοσχαρίσιος κιμάς και μπεσαμέλ
Moussaka eggplant, zucchini, potato, veal mince and bechamel sauce
Moussaka Aubergine, Zucchini, Kartoffel, Rinderhack und Béchamelsauce

9,00

Μοσχαρίσιο φιλέτο στρογγανόφ με αγγουράκι τουρσί, σάλτσα κρέατος και κρέμα πατάτας
Veal fillet Stroganoff pickled cucumber, gravy and potato cream
Kalbsfilet Stroganoff mit sauren Gurken, Fleischsauce und Kartoffelcreme

22,00

Μοσχαρίσιο φιλέτο με φρέσκα μανιτάρια άρωμα τρούφας, κρέμα πατάτας και φρέσκα λαχανικά
Veal fillet with fresh mushrooms with truffle aroma, potato cream and fresh vegetables
Kalbsfilet mit frischen Pilzen mit Trüffelaroma, Kartoffelcreme und frischem Gemüse

24,00

Μοσχαρίσιο φιλέτο με σάλτσα πέπερ με κρέμα πατάτας και φρέσκα λαχανικά
Veal fillet with pepper sauce with potato cream and fresh vegetables
Kalbsfilet mit Pfeffer-Sauce mit Kartoffelcreme und frischem Gemüse

23,00

*Η συσκευή μαγειρικής ρόνερ μας δίνει τη μέθοδο για αργό ψήσιμο σε τέλειες θερμοκρασίες, με αποτέλεσμα να μην χάνουμε τη γεύση, τα αρώματα και
συνάμα να κρατά ιδιαίτερα ζουμερό το προϊόν μας.
*Roner cooking device is a cooking technique gives us the ability to cook food to precise temperature ensuring that the food is moist, juicy and tender.
*Das von uns verwendete „Roner“ Gerät grillt bei idealer Temperatur in Wasser. So bleiben der Geschmack und die Aromen erhalten und das Fleisch
saftig.

BURGER / burgers / HAMBURGER
Μπέργκερ κλασικό με ντομάτα, μαρούλι, καραμελωμένο κρεμμύδι και σάλτσα bbq
Classic Burger with tomato, lettuce, caramelized onion and bbq sauce
Klassischer Burger mit Tomate, Kopfsalat, karamellisierter Zwiebel und BBQ-Sauce

8,00

Tσιζ Μπέργκερ με τσένταρ, ντομάτα, μαρούλι, καραμελωμένο κρεμμύδι και σαλτσα bbq
Cheeseburger with cheddar, tomato, lettuce, caramelized onion and bbq sauce
Cheese Burger mit Cheddar, Tomate, grünem Salat, karamellisierten Zwiebeln und BBQ Sauce

8,50

Μπέργκερ Caravel με τσένταρ, ντομάτα, μαρούλι, μπέικον, καραμελωμένο κρεμμύδι και σάλτσα bbq
Caravel Burger with cheddar, tomato, lettuce, bacon, caramelized onion and bbq sauce
Burger Caravel mit Cheddar, Tomate, grünem Salat, Speck, karamellisierten Zwiebeln und BBQ Sauce

9,50

Μπέργκερ Κοτόπουλο με φιλέτο κοτόπουλο, τσένταρ, ντομάτα, μαρούλι και σαλτσα bbq
Chicken Burger with chicken fillet, cheddar cheese, tomato, lettuce, bacon and bbq sauce
Hähnchen Burger Hähnchenfilet, Cheddar, Tomate, Kopfsalat und BBQ-Sauce

8,00

Μπέργκερ λαχανικών με ψωμί και σάλτσα απο παντζάρι, μπιφτέκι ντομάτας και καραμελωμένα κρεμμύδια
Vegetables burger beetroot bread with tomato patty, beetroot sauce and caramelized onions
Gemüse Burger mit Brötchen und einer Sauce aus Rote Bete, Tomatenfrikadelle mit karamellisierten Zwiebeln

7,50

ΨΑΡΙΚΑ σχαρασ / GRILLED FISH / Fisch vom Grill
Γόπες με πατάτες τηγανητές σε ελαιόλαδο
Bogue with potatoes fried in olive oil
Gründling (Gópes) mit in Olivenöl frittierten Pommes

€
9,00

Λαυράκι με αρωματικό ρύζι και λαχανικά
Sea bass with aromatic rice and vegetables
Seebarsch mit aromatischem Reis und Gemüse

16,00

Τσιπούρα με αρωματικό ρύζι και λαχανικά
Sea bream with aromatic rice and vegetables
Dorade mit aromatischem Reis und Gemüse

16,00

Φιλέτο Σολωμού με αρωματικό ρύζι και λαχανικά
Salmon fillet with aromatic rice and vegetables
Lachsfilet mit aromatischem Reis und Gemüse

14,00

Τόνος με μαρμελάδα ντομάτας και χόρτα εποχής
Tuna with tomato marmalade and wild boiled greens
Thunfisch mit Tomatenmarmelade und wildes Gemüse der Jahreszeit

19,50

Σουβλάκι Ξιφία με λαχανικά
Swordfish souvlaki with vegetables
Schwertfischspieß mit Gemüse

18,00

Γαρίδες* με αρωματικό ρύζι και λαχανικά
Shrimps* with aromatic rice and vegetables
Garnelen* mit aromatischem Reis und Gemüse

13,00

Mix Fish* για 2 με τσιπούρα, γόπα, γαρίδες, σαρδέλα, καλαμάρι, όστρακα, αρωματικό ρύζι και λαχανικά
Mix Fish* platter for 2 with sea bream, bogue, shrimp, sardine, squid, shellfish and aromatic rice and vegetables
Gemischte Fischplatte* für 2 Personen mit Goldbrasse, Gelbstriemenbrasse, Garnelen, Sardine, Kalmare,
Muscheln mit aromatischem Reis und Gemüse

55,00

ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΑ ΨΑΡΙΚΩΝ / MAIN COURSE FISH / Hauptgerichte VOM Fisch

€

Μπάμιες τουρσί με ψάρι φιλεταρισμένο μυλοκόπι γιαχνί με μπάμιες τουρσί
Fish with pickled okra shi Drum fillet with pickled okra stew
Eingelegtes Okra Gemüse mit Fisch Eintopf aus Umberfisch Filets und eingelegtem Okra Gemüse

17,50

Τσιπούρα αυγολέμονο φιλέτο τσιπούρας με βραστά λαχανικά και αυγολέμονο
Sea bream fillet with egg-lemon sauce with boiled vegetables
Dorade in Ei-/Zitronensauce Doraden Filet mit gegartem Gemüse und Ei-/Zitronensauce

18,00

Φιλέτο Λαυράκι με πουρέ αρακά, φρέσκα λαχανικά, φλύδες παντζαριού και αφρό αστακού
Sea bass fillet with peas puree, fresh vegetables, beetroot flakes and lobster foam
Seebarschfilet mit Erbsenpüree, frischem Gemüse, rote Beete Scheiben und Hummerschaum

17,50

Σολομός με σάλτσα μουστάρδας φρέσκο κόλιανδρο και βραστά λαχανικά
Salmon with mustard sauce fresh coriander and boiled vegetables
Lachs mit Senfsauce frischer Koriander und gegartes Gemüse

17,00

Τόνος με σάλτσα σαφράν στη σχάρα με ψιλά λαχανικά
Tuna with saffron sauce grilled tuna with chopped vegetables
Thunfisch in Safransauce vom Grill mit Gemüse

21,00

Γαρίδες* σωτέ Μικρολίμανο με πιπεριές, φέτα και καυτερή πιπερίτσα
Sauteed shrimps* “Mikrolimano” with peppers, feta cheese and hot pepper
Garnelen* kurz angebraten nach Mikrolimano Art mit paprika, fetakäse und scharfen chilischoten

15,00

Ρωτήστε τον σερβιτόρο για φρέσκο ψάρι ημέρας ανάλογα την εποχικότητα.
Please ask the waiter for the fresh fish depending on the seasonality.
Fragen Sie gerne die Kellner nach dem saisonalen frischen Tagesfisch.

ΠΑΙΔΙΚΟ ΜΕΝΟΥ / CHILDREN’S MENU / KINDER MENÜ
Κοτομπουκιές με πατατούλες
Chicken nuggets with fried potatoes
Chicken Nuggets mit Pommes frites

6,80

Πέννες με ντομάτα ή κρέμα
Penne with tomato sauce or cream
Penne mit Tomaten- oder Sahnesauce

4,00

ΓΛΥΚΑ / DESSERTS / Nachspeisen

€

Cheesecake
Cheesecake
Cheesecake

4,50

Snicker
Snicker
Snicker

5,50

Πάστα πραλίνας χωρίς ζάχαρη με γέμιση πραλίνας και ξηρούς καρπούς, χωρίς ζάχαρη
Sugar-Free Hazelnut Praline Chocolate Slice Hazelnut praline chocolate with nuts, hazelnut cream and ganache
Pralinentorte ohne Zucker mit Pralinenfüllung, Nüssen, ohne Zucker

5,00

Μηλόπιτα
Apple pie
Gedeckter Apfelkuchen

4,50

Φρουτοσαλάτα ατομική
Single serve Fruit salad
Fruchtsalat Einzelportion

3,00

Φρουτοσαλάτα μεγάλη
Large Fruit salad
Fruchtsalat groß

6,00

Παγωτό τιμή ανά μπάλα Γεύσεις: Βανίλια, Σοκολάτα, Φυστίκι, Φράουλα, Μπανάνα, Oreo
Ice cream price per scoop Flavors : Vanilla, Chocolate, Pistachio, Strawberry, Banana, Oreo
Eis pro Kugel Geschmacksrichtungen: Vanille, Schoko, Pistazie, Erdbeere, Banane, Oreo

Επιλογές χωρίς έξτρα χρέωση: Σαντιγί, μπισκότο, αμύγδαλο, smarties, σιρόπι (φράουλας, σοκολάτας, καραμέλας)
Toppings without extra charge: Whipped cream, Biscuit, Almond, Smarties, Syrup (strawberry, chocolate, caramel)
Εxtras Ohne Aufpreis: Schlagsahne, Keks, Mandeln, Smarties, Sirup (Erdbeere, Schoko, Karamell)

2,00

ΣΝΑΚ / SNACK / SNACK
Μπέιγκελ µε καπνιστό σολωµό, κρεµώδες τυρί και σπανάκι Bagel with smoked salmon cream
cheese and spinach

5,80

Τόστ µε πατατάκια τσιπς
Toast with chips

3,00

Κλάµπ Σάντουιτς
µε ζαµπόν, µπέικον, τυρί, ντοµάτα, µαρούλι
Club sandwich
with ham,bacon,cheese,tomato andlettuce

6,00

Κλάµπ Σάντουιτς Κοτόπουλο
µε σάλτσα Ceasar, κοτόπουλο, µπέικον ντοµάτα, µαρούλι Chicken club sandwich
withCaesarsauce,chicken,bacon,tomato and lettuce

6,50

ΟΜΕΛΕΤΕΣ / OMELETTE
Ομελέτα με τυρί
Omelette with cheese

4,50

Ομελέτα με ζαμπόν και τυρί
Omelette with ham and cheese

5,00

Ομελέτα με λαχανικά
Omelette with vegetables

5,00

Παρακαλούμε ενημερώστε τον σερβιτόρο σας για τυχόν
αλλεργίες ή δυσανεξίες που μπορεί να έχετε.
• Chef : Στράτος Φρυσουλάκης.
• Αγορονομικός υπεύθυνος : Τζωράκης Κωνσταντίνος.
• Η διατροφολόγος που συνεργάστηκε για το μενού μας: Άννα Κολοβού.
• Ελαιόλαδο έξτρα παρθένο απο το Μαλεβίζι Ηρακλείου.
• Τα λαχανικά που χρησιμοποιούμε τα προμηθευόμαστε καθημερινά και καλλιεργούνται με φυσικό τρόπο.
• Όλα τα θαλασσινά και τα κρεατικά που χρησιμοποιούμε είναι νωπά πλήν αυτών που φέρουν τη σήμανση με τον αστερίσκο (*).
• Η κουζίνα δεν χρησιμοποιεί για παρασκευή φαγητού, σκόνες μαγειρικής, κονσέρβες και φούρνο μικροκυμάτων.
• Τα αρτοπαρασκευάσματα τα προμηθευόμαστε καθημερινά απο τον παραδοσιακό φούρνο “Κρουσανιώτικος Φούρνος”.

• Το μενού μας μπορεί (ή είναι πιθανό) να περιέχει ίχνη απο αλλεργιογόνες ουσίες
οι οποίες μπορεί να σας προκαλέσουν αλλεργία ή δυσανεξία.
• Παρακαλώ ενημερώστε μας εγκαίρως για τυχόν έκδοση τιμολογίου.
• Στις τιμές περιλαμβάνονται όλοι οι φόροι, ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει
εάν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό στοιχείο ( απόδειξη - τιμολόγιο ).
• Απαγορεύεται η πώληση οινοπνευματωδών ποτών σε ανήλικους κάτω των 17 ετών .

Please inform us about any food allergies.
• Chef : Stratos Frysoulakis.
• Responsible for market control : Konstantinos Tzorakis.
• Collaborated nutritionist : Anna Kolovou.
• Extra virgin oil from Malevizi, Heraklion.
• Vegetables used are supplied daily and grown naturally.
• All seafood and meat are fresh except for those marked with (*).
• Possible deviation in meat 10% odd from the written quantity
• We do not use food powder, cans and microwave for food preparation.
• Bread is daily supplied by the traditional bakery “Krousaniotikos Bakery”.

• Our menu might possibly contain ingredients in food
which can cause allergy or food intolerance.
• Our prices include all taxes and fees, the consumer is not obliged to pay
if he does not get a legal receipt or invoice.
• Selling of alcoholic drink to minors under 17 years is prohibited.

Bitte informieren Sie das Service Personal über Allergien und Unverträglichkeiten.
• Chefkoch: Stratos Frysoulakis.
• Zuständig für das Marktordnungsamt: Konstantinos Tzorakis.
• Unsere Ernährungswissenschaftlerin: Anna Kolovou.
• Extra natives Olivenöl aus der Provinz Malevyzi von Heraklion.
• Unser Gemüse wird natürlich kultiviert und wird täglich frisch geliefert.
• Produkte, die mit (*) gegenzeichnet sind (z.B. Garnelen), sind tiefgekühlt.
• Die Gewichtsangaben beim Fleisch können um +/- 10% abweichen.
• Bei der Zubereitung unserer Speisen werden keine Konserven, Fertig- oder Mikrowellenprodukte verwendet.
• Unser Brot wird täglich von der traditionellen Bäckerei “Krousaniotikos Fournos“ geliefert.

• Unsere Speisen können Spuren von Zutaten beinhalten, welche Allergien
oder Intoleranzen auslösen können.
• Die Preise beinhalten alle Steuern und Gebühren. Der Kunde ist nicht zur Zahlung verpflichtet,
sofern er keinen Beleg (Quittung oder Rechnung) erhält.
• Der Verkauf von alkoholhaltigen Getränken ist an Minderjährige unter 17 Jahren nicht gestattet..

