


Ελούντα 1938… 

Ελούντα 2008… 

Καλή σας όρεξη!

Κτίζεται και αρχίζει να λειτουργεί για μία εικοσαετία, το 
πρώτο υπερσύγχρονο εργοστάσιο επεξεργασίας χαρουπιού, 
το μοναδικό στην Κρήτη ΧΑΡΟΥΠΟΕΡΓΟΣΠΑΣΙΟ.
Το επιβλητικό πέτρινο κτίριο, η δαπάνη των 95.000 δρχ., 
ποσού υπέρογκου για την εποχή, οι μήνες λειτουργίας του από 
Αύγουστο - Μάρτιο, οι ώρες λειτουργίας του 06:00 - 22:00, οι 
μηχανές του DIESEL 20 ίππων (σώζεται ο σπαστήρας του 
χαρουπιού), η απασχόληση 10 ατόμων, η άλεση 8-9 τόνων 
χαρουπιού το οκτάωρο, η παραγωγή 3 υποπροϊόντων 
χαρουπιού για τοπική κατανάλωση αλλά κυρίως για εξαγωγή 
με καράβια σε όλη την Ευρώπη, είναι μερικά από τα στοιχεία 
που κατέστησαν το χαρουποεργοσπάσιο σήμα κατατεθέν και 
κέντρο εμπορίου της Ελούντας. Αργότερα και για χρόνια οι 
χώροι του εργοσπασίου χρησιμοποιούνται για την 
εγκατάσταση των μηχανών επεξεργασίας του ακονιού και για 
την αποθήκευση του αλατιού από τις αλυκές, δύο ακόμα 
προϊόντων της Ελούντας.

70 χρόνια μετά, στον ίδιο χώρο, με σεβασμό στην ιστορία του 
χαρουποεργοσπασίου και με φόντο τα ήρεμα νερά του 
κόρφου και την καταπληκτική θέα της Σπιναλόνγκας και του 
νησιού, το ιστορικό κτίριο μετατρέπεται σε ένα μοναδικό 
εστιατόριο - οινομουσικομεζεδοπωλείο για να προσφέρει 
στους πελάτες του γεύσεις από όλη την Ελλάδα, μοναδικούς 
ποιοτικούς μεζέδες, φρέσκα ψάρια, θαλασσινά και εκλεκτά 
ποτά.

Elounda, 1938… 

Elounda 2008… 

Bon appetite!

The first state-of-the-art carob processing plant in Crete, 
unique in its kind, the HAROUPO-ERGOSPASIO, 
opened and remained in operation for twenty years.
The imposing stone building cost 95.000 Drachmas, a 
huge sum at the time. It operated between August and 
March between 06:00 - 22:00 hrs and it featured 20-
horse power DIESEL engines (the carob breaker is still 
there), employing 10 workers and having a capacity of 
8-9 tons of carob processing per 8 hours. It 
manufactured three by-products, some for local 
consumption, though most were exported by ship across 
Europe. These are some of the facts that made the carob 
processing plant a trademark industry and the 
commercial nexus of Elounda. In the following years the 
space of the plant was used to install honing machinery 
and to store salt from the saltmarshes, two more typical 
products of Elounda.

70 years later, in the same space, with respect to the 
carob processing plant, sitting against the background of 
the calm waters of the bay and enjoying an amazing 
view of Spinalonga and the rest of the island, has been 
converted into a one-of-a-kind live music restaurant that 
offers its customers treats from across Greece, unique 
quality delicacies, fresh fish, seafood as well as fine 
wines and drinks. 



Ελούντα 1938… 

Ελούντα 2008… 

Καλή σας όρεξη!

Κτίζεται και αρχίζει να λειτουργεί για μία εικοσαετία, το 
πρώτο υπερσύγχρονο εργοστάσιο επεξεργασίας χαρουπιού, 
το μοναδικό στην Κρήτη ΧΑΡΟΥΠΟΕΡΓΟΣΠΑΣΙΟ.
Το επιβλητικό πέτρινο κτίριο, η δαπάνη των 95.000 δρχ., 
ποσού υπέρογκου για την εποχή, οι μήνες λειτουργίας του από 
Αύγουστο - Μάρτιο, οι ώρες λειτουργίας του 06:00 - 22:00, οι 
μηχανές του DIESEL 20 ίππων (σώζεται ο σπαστήρας του 
χαρουπιού), η απασχόληση 10 ατόμων, η άλεση 8-9 τόνων 
χαρουπιού το οκτάωρο, η παραγωγή 3 υποπροϊόντων 
χαρουπιού για τοπική κατανάλωση αλλά κυρίως για εξαγωγή 
με καράβια σε όλη την Ευρώπη, είναι μερικά από τα στοιχεία 
που κατέστησαν το χαρουποεργοσπάσιο σήμα κατατεθέν και 
κέντρο εμπορίου της Ελούντας. Αργότερα και για χρόνια οι 
χώροι του εργοσπασίου χρησιμοποιούνται για την 
εγκατάσταση των μηχανών επεξεργασίας του ακονιού και για 
την αποθήκευση του αλατιού από τις αλυκές, δύο ακόμα 
προϊόντων της Ελούντας.

70 χρόνια μετά, στον ίδιο χώρο, με σεβασμό στην ιστορία του 
χαρουποεργοσπασίου και με φόντο τα ήρεμα νερά του 
κόρφου και την καταπληκτική θέα της Σπιναλόνγκας και του 
νησιού, το ιστορικό κτίριο μετατρέπεται σε ένα μοναδικό 
εστιατόριο - οινομουσικομεζεδοπωλείο για να προσφέρει 
στους πελάτες του γεύσεις από όλη την Ελλάδα, μοναδικούς 
ποιοτικούς μεζέδες, φρέσκα ψάρια, θαλασσινά και εκλεκτά 
ποτά.

Elounda, 1938… 

Elounda 2008… 

Bon appetite!

The first state-of-the-art carob processing plant in Crete, 
unique in its kind, the HAROUPO-ERGOSPASIO, 
opened and remained in operation for twenty years.
The imposing stone building cost 95.000 Drachmas, a 
huge sum at the time. It operated between August and 
March between 06:00 - 22:00 hrs and it featured 20-
horse power DIESEL engines (the carob breaker is still 
there), employing 10 workers and having a capacity of 
8-9 tons of carob processing per 8 hours. It 
manufactured three by-products, some for local 
consumption, though most were exported by ship across 
Europe. These are some of the facts that made the carob 
processing plant a trademark industry and the 
commercial nexus of Elounda. In the following years the 
space of the plant was used to install honing machinery 
and to store salt from the saltmarshes, two more typical 
products of Elounda.

70 years later, in the same space, with respect to the 
carob processing plant, sitting against the background of 
the calm waters of the bay and enjoying an amazing 
view of Spinalonga and the rest of the island, has been 
converted into a one-of-a-kind live music restaurant that 
offers its customers treats from across Greece, unique 
quality delicacies, fresh fish, seafood as well as fine 
wines and drinks. 



Ψωμί (με συνοδευτικό ανά άτομο) 1,50

Τραγανό ρολό λαχανικών 7,50
(λάχανο, καρότο, κολοκύθι, σελινόριζα)

Χρυσαφένιες μπάλες θαλασσινών  9,50
με ντομάτα ταρτάρ και θυμάρι (από κιμά 
γαρίδας, σουπιάς & φιλέτο φρέσκου ψαριού)

Πουγκάκι καπνιστού σολομού 12,00
με Φιλαδέλφεια και καβούρι

Γαρίδες γεμιστές με κιμά θαλασσινών, 14,00
σε αρωματική κρούστα με κρέμα και ούζο

Πιτάκια με κιμά σε σάλτσα γιαουρτιού, 8,50
με Κρητικά βότανα

Καλαμαράκι γεμιστό με ντομάτα 9,50
μοτσαρέλα

Αχινοσαλάτα 12,00

Ντοματόσουπα με παρμεζάνα 6,50
και κρουτόν

Σούπα λαχανικών βελουτέ 6,00

Ψαρόσουπα 9,50

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΟΡΕΚΤΙΚΑ

ΣΟΥΠΕΣ

Brot (mit Beilage pro Person)

Knusprige Gemüserolle
(Kohl, Karotten, Zucchini, Sellerie)

Goldene Meeresfrüchte-Fischbällchen mit 
Tomatentartar und Thymian (Garnelen, Sepia 
und frisches Fischfilet)

Beutelchen mit geräuchertem Lachs, 
Philadelphia und Krabben 

Garnelen gefüllt mit gehackten 
Meeresfrüchten in aromatischer Kruste mit 
Sahne und Ouzo

Kleine Hackfleischpasteten mit Joghurt-
Sauce und kretischen Kräutern

Gefüllte Kalamaris mit Tomate und 
Mozzarella

Tomatensuppe mit Parmesan und 
Croutons

Gemüsesuppe velouté

Fischsuppe (Kretischen 'Kakavia') 

VORSPEISEN SPECIAL

SUPPEN

Seeigelsalat

Bread (with accompaniments, per person) 1,50

Crispy vegetable roll 7,50
(cabbage, carrot, zucchini, celeriac)

Golden seafood balls with tomato tartare 9,50
and thyme (minced shrimp, squid and 
fresh fish fillet)

Smoked salmon pouch, with Philadelphia 12,00
cream cheese and crabmeat

Shrimp stuffed with minced seafood 14,00
in an aromatic crust with cream and ouzo

Mini minced meat pies in a yoghurt sauce 8,50
flavoured with Cretan herbs

Squid stuffed with tomato and mozzarella 9,50

12,00

Tomato soup with Parmesan cheese 6,50
and croûtons 

Vegetable soup velouté 6,00

Fish soup (Cretan 'Kakavia') 9,50

APPETIZERS SPECIAL

SOUPS

Sea Urchin Salad

Pain (avec accompagnement, par personne)

Croustillant rouleau de légumes
(chou, carotte, courgette, céleri-rave)

Boulettes dorées de fruits de mer, tartare de 
tomate et thym (crevettes et seiches hachées, 
filet de poisson frais)

Pochette de saumon fumé à la crème 
Philadelphia et au crabe

Crevettes farcies aux fruits de mer hachés, en 
croûte aromatisée à la crème fraiche et à 
l'ouzo

Beignets à la viande, servis avec une sauce au 
yaourt et aux herbes de Crète

Encornets farcis à la mozzarella et à la tomate

Soupe de tomate avec parmesan et 
croûtons

Velouté de légumes

Soupe de poisson (Crétois 'Kakavia')

HORS-D'ŒUVRE SPECIAL

SOUPES

Salade d'oursin

¬ ¬
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ΟΡΕΚΤΙΚΑ

Σολομός μαρινάτος 14,00

Γαύρος μαρινάτος 6,00

Χταπόδι* σχάρας 9,50

9,00

Καλαμάρι* τηγανητό 8,00

Καλαμάρι* σχάρας 8,00

Σαρδέλα σχάρας 8,00

Γαριδάκι* ψιλό τηγανητό 7,50

Γαρίδες* σαγανάκι 12,00
(ντομάτα, φέτα, πιπεριά, δυόσμο και ούζο)

Μπακαλιάρος σκορδαλιά 8,50

Σουπιά μαγειρευτή 9,00

Ντάκος 5,50

Τζατζίκι 4,00

Φάβα 3,50

Ταραμάς 4,50

Μελιτζανοσαλάτα καπνιστή 4,50

Φρέσκα μανιτάρια σχάρας 7,00

Χόρτα εποχής βραστά 4,50

Κρητικό κεφαλοτύρι φούρνου 6,50

Φέτα Κρήτης ψητή 5,50
(ντομάτα, πιπεριές, ελαιόλαδο και ρίγανη)

Κεφτεδάκια της γιαγιάς 9,00

Κρητικό καπνιστό λουκάνικο 8,00
μαριναρισμένο σε ξύδι

Χοχλιοί μπουμπουριστοί 9,50

4,00

4,00

2,50

Χταπόδι ξιδάτο

Γαρίδες* σχάρας (σερβίρεται με λαχανικά) 16,00

Τυροπιτάκια

Χορτοπιτάκια

Πατάτες τηγανητές

(Κρητικό παξιμάδι, ντομάτα, ελιές ρίγανη, 
ελαιόλαδο και φέτα)

VORSPEISEN

Marinierter Lachs

Marinierte Sardellen

Tintenfisch* vom Grill

Tintenfisch in Essigmarinade

Kalamaris* gebraten

Kalamaris* vom Grill

Gegrillte Sardellen

Kleine gegrillte Garnelen* 

Garnelen* Saganaki 
(Tomaten, Feta, Paprika, Minze und Ouzo)

Gegrillte Garnelen* (Serviert mit Gemüse)

Kabeljau Knoblauchsauce

Tintenfisch gekocht

Tzatziki

Fava

Taramas

Geräucherter Auberginensalat

Frisch gegrillte Pilze

Gekochtes Wildgemüse der Saison

Kretischer Ofenkäse

Gegrillter kretischer Feta-Käse
(Tomaten, Paprika, Olivenöl und Oregano)

Fleischbällchen nach Großmutters Art

Kretische geräucherte Wurst, in 
Essigmarinade

Gekochte Schnecken

ü

Pommes Frites

Dakos
(Kretische Zwieback, Tomaten, Oliven, 
Oregano, Olivenöl und Feta-Käse)

Käsetaschen

Gem setaschen

APPETIZERS

Marinated Salmon 14,00

Marinated fresh anchovies 6,00

Grilled octopus* 9,50

9,00

Fried squid* 8,00

Grilled squid* 8,00

Grilled fresh sardines 8,00

Fried baby shrimp* 7,50

Shrimp* 'Saganaki' 12,00
(tomatoes, feta cheese, peppers, mint and ouzo)

8,50

Cooked Cuttlefish 9,00

5,50

Tzatziki 4,00

3,50

Taramas 4,50

Smoked aubergine salad 4,50

Fresh grilled mushrooms 7,00

Seasonal wild greens, steamed 4,50

Oven-baked Cretan 'kefalotiri' cheese 6,50

Baked Cretan feta cheese 5,50
(with tomato, peppers, olive oil & oregano)

Grandma's meatballs 9,00

Traditional Cretan smoked sausage 8,00
marinated in vinegar

Traditional Cretan “boubouristoi” snails 9,50

4,00

4,00

2,50

Octopus in vinegar

Grilled shrimps* ( 16,00

Cod Fish with garlic sauce

Dakos

Cheese pies

Vegetable pies

French fries 

Served with vegetables)

(Cretan rusk, tomato, olives, oregano, 
olive oil and feta cheese)

Fava (Cooked mashed yellow split peas)

(fish eggs with lemon juice, bread,  
olive oil and onion)

HORS-D'ŒUVRE

Saumon mariné

Anchois marinés

Poulpe* grillé

Calamar* frit

Calamar* grillé

Sardine grillée

Petites crevettes* frites

Poêlée de crevettes*
(tomate, féta, poivron, menthe et ouzo)

Servi avec légumes)

Seiche Cuit

Tzatziki 

Fava (purée de fèves)

Tarama

fumé 

Champignons frais grillés

Herbes de saison bouillies

Fromage crétois au four

Féta crétoise cuite
(tomate, poivron, huile d'olive et origan)

Boulettes de viande de Grand-mère

Saucisse fumée crétoise, marinée au 
vinaigre

Escargots à la crétoise

Poulpe vinaigre

Crevettes * grillées (

Morue à la purée d'ail

Dakos

Feuilletés au fromage

Feuilletés aux herbes

Pommes frites

(Biscotte crétoise, tomate, olives, origan, 
huile d'olive et féta)

(Œufs de poisson, citron, mie de pain, huile 
d'olive et oignons)

Salade d'aubergine, 

¬ ¬
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(tomate, féta, poivron, menthe et ouzo)

Servi avec légumes)

Seiche Cuit
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Fava (purée de fèves)
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fumé 
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Herbes de saison bouillies

Fromage crétois au four

Féta crétoise cuite
(tomate, poivron, huile d'olive et origan)
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Saucisse fumée crétoise, marinée au 
vinaigre

Escargots à la crétoise

Poulpe vinaigre

Crevettes * grillées (

Morue à la purée d'ail
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Feuilletés au fromage
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¬ ¬
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ΣΑΛΑΤΕΣ

ΡΙΖΟΤΟ

ΜΟΥΣΑΚΑΣ

ΦΡΕΣΚΑ ΖΥΜΑΡΙΚΑ

Κρητική χωριάτικη 5,50
(ντομάτα, αγγούρι, πιπεριά, κρεμμύδι, 
ελιές, παξιμάδι Κρητικό και ξινομυζήθρα)

Πράσινη πανδαισία με ντοματίνια, 6,00
βαλσάμικο και παρμεζάνα

Πράσινη με ψητό κοτόπουλο, κρουτόν 9,50
και μπέικον με ντρέσινγκ γιαούρτι, 
μουστάρδα, μαγιονέζα, παρμεζάνα

Σαλάτα θαλασσινών με iceberg, λόλες, 14,00
καρότο, πιπεριά, λάχανο άσπρο, 
με dressing φρέσκο ζωμό θαλασσινών 
με ούζο και μοσχολέμονο

Ριζότο με μανιτάρια πορτσίνι και 13,50
κοτόπουλο

Ριζότο με φρέσκα λαχανικά 9,50

Ριζότο με σαφράν, γαρίδες* και μύδια 15,00

Ριζότο μαύρο από μελάνι σουπιάς με 17,50
όστρακα και ταρτάρ σολομού

9,50

Λιγκουίνι με γαρίδες*, ντομάτα και ούζο 16,50

Ταλιολίνι με μελάνι σουπιάς, φρέσκο 16,50
σολομό και κρέμα

Τορτελίνι γεμιστό με τυρί, φρέσκια 13,50
ντομάτα, βασιλικό και μοτσαρέλα

Λιγκουίνι με μανιτάρια πορτσίνι, 16,00
κοτόπουλο και μπλου τσιζ

Γκαργκανέλι ρομαγκνόλι 17,00 
με φιλετάκια μοσχαρίσια, ψιλοκομμένα ραγού

SALATE

RISOTTO

MOUSSAKA

FRISCHE PASTA

Kretischer Bauernsalat
(Tomaten, Gurke, Paprika, Zwiebeln, Oliven, 
kretischer Zwieback und Xinomyzithra-Käse)

Grüner Salatteller mit Kirschtomaten, 
Balsamico und Parmesan

Grüner Salat mit gegrilltem Hähnchen, 
Croutons und Speck, mit Dressing aus Joghurt, 
Senf und Mayonnaise und mit Parmesan

Meeresfrüchtesalat mit Eisbergsalat, Lollo, 
Karotte, Paprika, Weißkohl, mit Dressing aus 
frischer Meeresfrüchtebrühe mit Ouzo und 
Lime

Risotto mit Steinpilzen und Hähnchen

Risotto mit frischem Gemüse

Risotto mit Safran, Garnelen* und Miesmuscheln

Risotto mit schwarzer Tintenfischtinte, mit 
Jakobsmuscheln und Lachstatar

Linguini mit Garnelen*, Tomaten und Ouzo

Taliolini mit Sepiatinte, frischem Lachs und 
Sahne

Tortellini gefüllt mit Käse, frischen Tomaten, 
Basilikum und Mozzarella

Linguini mit Steinpilzen, Hähnchen und 
Blauschimmelkäse

Garganelli romagnoli 
mit Rinderfilet-Ragout 

SALADS

RISOTTO

MOUSSAKA

FRESH PASTA

Cretan 'Dakos' salad 5,50
(Tomato, cucumber, peppers, onion, olives, 
Cretan rusks and 'xinomyzithra' soft cheese)

Green mixed leaf salad with tomatoes, 6,00
balsamic vinegar and Parmesan flakes

Green salad with grilled chicken, croûtons 9,50
and bacon with a yogurt, mustard, 
mayonnaise dressing and Parmesan flakes

Seafood salad with iceberg and lollo verde 14,00
lettuce, carrot, peppers and white cabbage, 
in a dressing made with fresh seafood broth 
flavoured with lemon and ouzo

Risotto with porcini mushrooms and 13,50
chicken

Risotto with fresh vegetables 9,50

Risotto with saffron, shrimp* and mussels 15,00

Black risotto with squid ink, shellfish 17,50
and salmon tartare

9,50

Linguini with shrimp*, tomato and ouzo 16,50

Tagliolini with squid ink, fresh salmon 16,50
and cream

Tortellini stuffed with cheese, fresh 13,50
tomatoes, basil and mozzarella

Linguini with porcini mushrooms, 16,00
chicken and blue cheese

Garganelli Romagnoli 17,00
with beef tenderloin, and a ragù sauce

SALADES

RISOTTOS

MOUSSAKA

PÂTES FRAÎCHES

Salade paysanne crétoise
(tomate, concombre, poivron, oignon, olives, 
biscotte crétoise et fromage xinomyzithra)

Délice de salade verte, tomates cerises, 
vinaigre balsamique et parmesan

Salade verte, poulet grillé, croûtons et 
lardons, sauce au yaourt, moutarde, 
mayonnaise, parmesan

Salade de fruits de mer avec iceberg, lola, 
carotte, poivron, chou blanc, vinaigrette au 
bouillon de fruits de mer frais avec citron et 
ouzo

Risotto aux cèpes et au poulet

Risotto aux légumes frais

Risotto au safran, aux crevettes* et aux moules

Risotto noir à l'encre de calamar, aux 
coquillages et au tartare de saumon

Linguine aux crevettes*, à la tomate et à l'ouzo

Tagliolini à l'encre de seiche, au saumon et à 
la crème fraiche

Tortellini farcis au fromage, tomate fraîche, 
basilic et mozzarella

Linguine aux cèpes, au poulet et au fromage 
bleu

Garganelli romagnoli 
au filet de bœuf et au ragoût haché
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ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΑ
ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ

ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΑ
ΚΡΕΑΤΙΚΑ

Φιλέτο σολομού σχάρας 18,00
(σερβίρεται με σόγια σως και λεμόνι)

Φιλέτο λαβράκι με φρέσκια ντομάτα, 19,50
ελιές και θυμάρι

Φιλέτο σολομού στο φούρνο με 18,50
αρωματική κρούστα βουτύρου και κρέμας

Mixed fish (για 2 άτομα) 39,00

Ψάρια φρέσκα (με το κιλό) 65,00

Αστακός φρέσκος (με το κιλό) 85,00

Φιλέτο Dianne 25,00

Φιλέτο Pepper Steak 25,00

Πάπια πορτοκάλι 19,00

Φιλετάκια κοτόπουλο πικάντικο με κάρυ 13,00
και κρέμα καρύδας

Αρνάκι ρολό με φέτα, πιπεριά, θυμάρι, 17,00
μαυροδάφνη και ροσμαρί

Χοιρινό σουβλάκι 9,00

Κοτόπουλο σουβλάκι 9,50

Ρύζι ατμού

Ρύζι τηγανητό

Λαχανικά βραστά

Πατάτες τηγανητές

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ

HAUPTGERICHTE
MEERESFRÜCHTE

HAUPTGERICHTE
FLEISCH

Gegrilltes Lachsfilet 
(serviert mit Sojasauce und Zitrone)

Wolfsbarschfilet mit frischen Tomaten, 
Oliven und Thymian

Lachsfilet im Ofen gebacken, mit 
aromatischer Butterkruste und Sahne

Verschiedene Fischsorten (für 2 Personen)

Frischer Fisch (pro Kilo)

Frischer Hummer (pro Kilo)

Filet Dianne

Pfeffersteakfilet

Ente Orange

Pikante Hähnchenfilets mit Curry und 
Kokosmilch

Lammroulade mit Feta, Pfeffer, Thymian, 
Mavrodaphne und Rosmarin

Gedämpfter Reis

Gebratener Reis

Gekochtes Gemüse 

Pommes Frites

Souvlaki aus Schweinefleisch

Souvlaki aus Hühnerfleisch

 

 

BEILAGEN

¬ ¬

MAIN DISHES
SEAFOOD

MAIN DISHES
MEAT

Grilled salmon fillet 18,00
(served with soy sauce and lemon)

Fillet of sea bass with fresh tomato, 19,50
olives and thyme

Fillet of salmon, oven-baked with an 18,50
aromatic crust,  butter and cream

Mixed fish (for 2 persons) 39,00

Fresh fish (by the kilo) 65,00

Fresh lobster (by the kilo) 85,00

Steak Diane 25,00

Pepper steak 25,00

Duck à l'orange 19,00

Spicy chicken fillet with a curry and 13,00
coconut cream sauce

Stuffed lamb roll with feta cheese, 17,00
peppers, rosemary and thyme, 
with Mavrodafni red wine

9,00

9,50

Steamed rice

Fried rice

Steamed vegetables

French fries

Pork souvlaki portion

Chicken souvlaki portion

SIDE DISHES

PLATS
POISSONS

PLATS
VIANDES

Filet de saumon grillé 
(servi avec une sauce au soja et au citron)

Filet de loup de mer à la tomate fraîche, aux 
olives et au thym

Filet de saumon cuit au four, en croûte 
aromatique au beurre et à la crème fraîche

Assortiment de poissons (pour 2 personnes)

Poisson grillé (au kilo)

Homard frais (au kilo)

Filet Diane

Steak au poivre

Canard à l'orange

Filet de poulet épicé au curry et au lait de 
noix de coco

Rouleau d'agneau à la féta, au poivron, au 
thym, au romarin et au Mavrodaphni

Riz à la vapeur

Riz frit

Légumes bouillis

Frites

Brochette de porc 

Brochette de poulet 

ACCOMPAGNEMENT
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ΕΠΙΔΟΡΠΙΟ

ΠΑΙΔΙΚΟ ΜΕΝΟΥ

Τσιζ κέικ με oreo μπισκότο και 9,50
φράουλες

Σουφλέ σοκολάτας 8,50

Μυζηθρόπιτα Κρήτης με μέλι και 4,50
ξηρούς καρπούς

Πανακότα 7,00

Γιαούρτι με μέλι και ξηρούς καρπούς 5,50

Φρουτοσαλάτα για 2 άτομα 7,50

Για τους μικρούς μας φίλους:   7,00

Αναψυκτικό

Λιγκουΐνι με φρέσκια σάλτσα ντομάτας
ή μπιφτέκι σχάρας
ή φιλέτο κοτόπουλο σχάρας
με πατάτες τηγανητές

Παγωτό

Παιδιά έως 6 ετών 
τρώνε δωρεάν

DESSERT

KINDERTELLER

Käsekuchen mit Oreo-Keksen und 
Erdbeeren

Schokoladensoufflé

Kretische Myzithropita mit Honig und 
Nüssen

Panna Cotta

Joghurt mit Honig und Nüssen

Obstsalat für 2 Personen

Für unsere kleinen Gäste:

Erfrischungsgetränk

Linguini mit frischer Tomatensauce 
oder Burger vom Grill 
oder Hähnchenfilet vom Grill
mit Pommes Frites

Eis

Kinder bis zu einem Alter von 
6 Jahren essen gratis

¬

DESSERT

CHILDREN'S MENU

Oreo cookie cheesecake with 9,50
strawberries

Chocolate soufflé 8,50

Cretan 'myzithropita' (soft fresh cheese pie) 4,50
with honey and dry nuts

Panna cotta 7,00

Yogurt with honey and dry nuts 5,50

Fruit salad for 2 persons 7,50

For our younger friends:   7,00

Soft drink

Linguine with fresh tomato sauce
or grilled burger
or grilled chicken fillet 
with french fries

Ice cream

Children under 6 
eat free of charge

DESSERTS

MENU POUR ENFANTS

Cheesecake aux biscuits Oreo et aux 
fraises

Soufflé au chocolat

Beignets au fromage de Crète, au miel et aux 
fruits secs

Panna cotta

 Yogourt au miel et aux fruits secs

Salade de fruits pour 2 personnes

Pour nos jeunes amis:

Rafraîchissement

Linguine à la sauce de tomate fraîche
ou hamburger grillé 
ou poulet grillé
servi avec des frites

Glace

Les enfants jusqu'à 
6 ans mangent gratuitement.

¬

¬ ¬
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Obstsalat für 2 Personen

Für unsere kleinen Gäste:

Erfrischungsgetränk

Linguini mit frischer Tomatensauce 
oder Burger vom Grill 
oder Hähnchenfilet vom Grill
mit Pommes Frites

Eis

Kinder bis zu einem Alter von 
6 Jahren essen gratis

¬

DESSERT

CHILDREN'S MENU

Oreo cookie cheesecake with 9,50
strawberries

Chocolate soufflé 8,50

Cretan 'myzithropita' (soft fresh cheese pie) 4,50
with honey and dry nuts

Panna cotta 7,00

Yogurt with honey and dry nuts 5,50

Fruit salad for 2 persons 7,50

For our younger friends:   7,00

Soft drink

Linguine with fresh tomato sauce
or grilled burger
or grilled chicken fillet 
with french fries

Ice cream

Children under 6 
eat free of charge

DESSERTS

MENU POUR ENFANTS

Cheesecake aux biscuits Oreo et aux 
fraises

Soufflé au chocolat

Beignets au fromage de Crète, au miel et aux 
fruits secs

Panna cotta

 Yogourt au miel et aux fruits secs

Salade de fruits pour 2 personnes

Pour nos jeunes amis:

Rafraîchissement

Linguine à la sauce de tomate fraîche
ou hamburger grillé 
ou poulet grillé
servi avec des frites

Glace

Les enfants jusqu'à 
6 ans mangent gratuitement.

¬

¬ ¬



ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ

ΚΑΦΕΔΕΣ - ΤΣΑΪ

Αναψυκτικά (Coke, Sprite κ.λπ) 3,00

Χυμοί διάφοροι 3,50

Φρέσκος χυμός 4,00

Κρύο τσάι 3,00

Ανθρακούχο νερό 250 ml 3,50

Ανθρακούχο νερό 750 ml 5,00

Νερό Ζαρός 1 lt 2,00

Ελληνικός 2,00

Νες καφέ 2,50

Εσπρέσσο 2,00

Καπουτσίνο 3,00

Γαλλικός 3,00

Φραπέ 2,50

Φρέντο 3,50

Τσάι (απλό & γεύσεις) 2,50

ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ

Ρακί 3,00

Ούζο 200 ml (μεζέ) 9,50

Ούζο ποτήρι (μεζέ) 5,00

Μπύρα Amstel, Heineken, Φιξ 500 ml 3,50

Μπύρα Corona 5,00

Μπύρα Buckler (χωρίς αλκοόλ) 3,50

Long Drinks 5,00

SOFT DRINKS

COFFEES - TEA

Refreshments (Coke, Sprite etc.)

Various Juices

Fresh Juice

Cold Tea

Sparkling Water 250 ml

Sparkling Water 750 ml

Zaros Water 1 lt

Greek coffee

Nescafe

Espresso

Cappuccino

French

Frappe

Fredo

Tea (plain & flavors)

ALCOHOL

Raki

Οuzo 200 ml (meze)

Οuzo glass (meze)

Amstel, Heineken, Fix Beer

Corona Beer

Buckler (non alcoholic)

Long Drinks

¬

¬

¬
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Στις αναγραφόμενες τιμές συμπεριλαμβάνονται Φ.Π.Α. και Δημοτικοί φόροι.
Στις σαλάτες και τα φαγητά χρησιμοποιούμε ελαιόλαδο παραγωγής μας και στα τηγανητά σογιέλαιο.

Η φέτα είναιΕλληνική. Οι πατάτες είναι φρέσκιες. (*) Κατεψυγμένο.
Το κατάστημά μας υποχρεούται να διαθέτει έντυπα δελτία σε ειδική θέση δίπλα στην έξοδο για τη διατύπωση οποιασδήποτε διαμαρτυρίας.

Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ  ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ).
CONSUMER IS ΝΟΤ OBLIGED TO PAY IF THE NOTICE OF PAYMENT HAS ΝΟΤ BEEN RECEIVED (RECEIPT - INVOICE).

Market Police Officer: Mavroforos Dimitris
The prices include VAT and municipal taxes.

Salads and dishes using olive oil we produce and fried soybean oil.
The feta cheese is Greek. (*) Frozen.

Our shop is required to have printed sheets in a special seat next to the exit to the wording of any protest.


