
Μεζέδες €

Γραβιέρα Κρήτης (Η ιδιάζουσα χλωρίδα του νησιού χαρίζει στο γάλα καισ τα ντόπια τυριά 

ένα υπέροχο άρωμα με αποτέλεσμα η γριαβιέρα Κρήτης να θεωρείται μοναδική ή απλά 

κορυφαία) 5,00

Φέτα λαδορίγανη (Η φέτα, είναι ίσως ο πιο γρήγορος ελληνικός μεζές. Δεν θα 

προλάβουμε να τη σερβίρουμε και θα εξαφανιστεί από το πιάτο) 3,00

Αθότυρος Κρήτης (Έχει μικρή περιεκτικότητα σε λιπαρά (περίπου 16%) και πολύ ευχάριστη 

γεύση. Παλαιότερα, αλλά ακόμα και σήμερα για να ωριμάσει το τυρί σωστά το 

καλύπτουν με <<Αθό>>, δηλαδή τη στάχτη στην Κρήτη, διάλεκτο εξού και η ονομασία 

Αθότυρος. Μοσχομυρίζει φρέσκο γάλα, είναι ανάλαφρο και πολύ γευστικό. Σκέτο, 

συνδυάζεται τέλεια με μέλι) 4,00

Γαλομυτζήθρα (Παράγεται από πρόβιο και γίδινο γάλα και μετατρέπεται σε τυρί με φυσική 

όξυνση, δηλαδή ''κόβει'' και στραγγίζει σε ''τσαντίλα'' 4,30

Σφακιανή πίτα με μέλι (Η διάσημη σε όλη την Κρήτη Σφακιανόπιτα, για τη νοστιμιά και την 

απλότητα της. Γεμίζεται με μυζήθρα ή κάποιο άλλο μαλακό τυρί και ψήνεται στο τηγάνι 

χωρίς λάδι σε μέτρια φωτιά. Η σφακιανή πίτα έχει μυστικά που θέλουν υπομονή και 

πρακτική για να τα μάθετε) 5,50

Καλλιτσούνια με μυζήθρα (& με μέλι) (Τα καλλιτσούνια είναι ένα κλασσικό και νόστιμο 

Κρητικό ορεκτικό ή επιδόρπιο. Φτιάχνονται με αγνή Κρητική μυζήθρα και σερβίρονται και 

με μέλι) 5,00

Καλλιτσούνια με χόρτα (Τα άγρια και καλλιεργούμενα χόρτα είχαν κάθε εποχή τη θέση 

τους στο κρητικό τραπέζι… όπως και τα καλλιτσούνια με διάφορα χόρτα και 

μαραθόσπορο) 5,00

Σφουγγάτο με Χόρτα (Σφουγγάτα στη Κρήτη λέμε τις ομελέτες. Συνδυάζουμε τα αυγά με 

πολλά χόρτα ή λαχανικά. Ανάλογα με την εποχή) 5,50

Σφουγγάτο με Σύγκλινο (Κρητικό σφουγγάτο με Σύγκλινο. Ένα γευστικό παραλήρημα με 

βάση τα αυγά) 6,50

Απάκι (Εκλεκτό κομμάτι χοιρινού κρέατος, μαριναρισμένο σε ξύδι, πασπαλισμένο με 

πιπεροκύμινα, και καπνισμένο στον καπνό διαφόρων αρωματικών χόρτων) 6,50

Σύγκλινο (Είναι και αυτό το χοιρινό κρέας όπως το απάκι, με τη διαφορά ότι το σύγκλινο 

έχει καπνιστεί και εχει συντηρηθεί μεζί με το λίπος του) 6,50

Λουκάνικο Σχάρας με γέμωση Σταμναγκάθι (Το χωριάτικο λουκάνικο το λατρεύουμε στα 

κάρβουνα, ή στο τηγάνι… στα γρήγορα ή απλά με σταμναγκάθι) 6,50

Κουκόφαβα (Από τα κουκιά οι άνθρωποι της αρχαιότητας έφτιαχναν και χυλό. Τα κουκιά 

στα λατινικά είναι faba (vicia faba το βοτανολογικό όνομα της κουκιάς), και ο χυλός από 

τα κουκιά ονομάστηκε επίσης κουκόφαβα) 5,00

Φάβα (Η φάβα η κίτρινη, γίνεται όχι από κουκιά αλλά από λαθούρια. Είναι πλούσια σε 

μαγνήσιο που βοηθά στην καλή λειτουργείας της μνήμης, φυλλικό οξύ, κάλιο και σίδηρο. 

Είναι βελούδινη, απαλή και γλυκιά στην γεύση) 4,00

Έρωντας και Σταμναγκάθι 
(Δουκίσσης Πλακεντίας 73 και Πανόρμου, Πανόρμου 115-23)

Μενού
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Μαυρομάτικα φασολάκια (Ωραία σαλάτα με μαυρομάτικα φασόλια με τα οποία αν 

αρχίσεις δύσκολα σταματάς. Με μπόλικο ξύδι και φρέσκο ελαιόλαδο μπορούν να γίνουν 

ένα χορταστικό διαιτιτικό γεύμα!) 3,80

Ντολμαδάκια (Τα Κρητικά ντολμαδάκια είναι μία πρόταση μοναδικής νοστιμάδας. Τα 

ντολμαδάκια είναι ένα παραδοσιακό ελληνικό έδεσμα που συνήθως σερβίρεται σαν 

ορεκτικό. Το μυστικό στα ντολμαδάκια είναι τα σωστά μυρωδικά και το σωστό τύλιγμα) 6,00

Κεφτέδες (Τα κεφτεδάκια ουδείς εμίσησε… Ο παραδοσιακός ελληνικός κεφτές, από 

μοσχαρίσιο κρέας ελαφρά λιπαρό, απαραίτητα με λίγο δυόσμο, αφράτος και 

καλοτυγανισμένος έτοιμος να τον απολαύσετε) 5,50

Κολοκυθοκεφτέδες (Οι ψευτοκεφτέδες είναι χαρακτηριστικό πολλών περιοχών της 

Ελλάδας, κυρίως νησιών, στην Κρήτη πιο συνηθισμένοι είναι οι κολοκυθοκεφτέδες ή πιο 

σωστά… λαχανοκεφτέδες) 5,50

Πατάτες τηγανιτές φρέσκιες (Φρέσκιες κομμένες στο χέρι σαν της γιαγιάς) 2,80

Κολοκυθάκια τηγανιτά (Μετά τις τηγανιτές πατάτες, ήρθαν και τα τηγανιτά κολοκυθάκια. 

Τραγανά…) 4,00

Σταμναγκάθι (Σήμα κατατεθέν της κρητικής διατροφής κα γνωστό για τις ευεργετικές του 

ιδιότητες. Κατά κύριο λόγο έχει ανατρεπτικές και αντιρευματικές ιδιότητες. Είναι πλούσιο σε 

πολυφαινόλες και είναι καλή πηγή Ω-3 λιπαρών οξέων. Οι πολυφαινόλες έχουν ισχυρή 

αντιοξειδωτική δράση και τα Ω-3 λιπαρά οξέα είναι σύμμαχος της καρδιάς και της καλής 

υγείας του οργανισμού. Επιπλέον, το σταμναγκάθι είναι πηγή βιταμίνης Ε, πηγή 

ασβεστίου, σιδήρου και φώσφορου) 5,80

Μαγειρευτά ημέρας €

Γαμοπίλαφο (Το γιορτινό γαμοπίλαφο είναι από τα λίγα φαγητά της Κρήτης που 

μαγειρεύουν οι άντρες. Η οικογένεια καλούσε τους <<ειδικούς του πιλαφιού>>, που 

έρχονταν με τα τεράστια καζάνια και άναβαν φωτιές. Αυτοί θα ετοίμαζαν το πιλάφι και 

στη συνέχεια θα φρόντιζαν το δύσκολο πλύσιμο των καζανιών. Η απλή αυτή συνταγή 

χρωστάει την γεύση της στην καλή ποιότητα του κρέατος. Το μεγάλης ηλικίας ζώα, όπως 

το ζυγούρι και η γίδα, δίνουν το νοστιμότερο ζωμό) 7,90

Ανωγειανή μακαρονάδα (Τη λένε ανωγειανή γιατί την φτιάχνουν σε γάμους στα Ανώγεια. 

Βρασμένη στο ζουμί του αρνιού με μπόλικο αθότυρο από πάνω) 7,90

Αρνί με σταμναγκάθι (Το σταμναγκάθι είναι άγρια ποικιλία ραδικιού με υπέροχη πικράδα 

και ευδοκιμεί σε δύσβατες ορεινές περιοχές της Κρήτης μόνο! Η συγκομιδή του είναι 

δύσκολη και επίπονη. Με αρνί ή κατσίκι αυγολέμονο είναι ίσς το κορυφαίο Κρητικό πιάτο) 11,50

Τσιγαριαστό με Σφακιανό (Το τσιγαριστό είναι η πιο χαρακτηριστική γεύση των βουνών 

της Κρτήτης, καθώς γίνεται από <<πρωτόγονα>> υλικά και έχει λιτότητα, τη αυστηρότητα 

και την ουσία των ορεσίβιων φυλών που τα κατοικούν στον Μυλοπόταμο ή τις 

σφιακιανές μαδάρες) 8,90

Αρνί με μπάμιες (Από τις κλασσικές γεύσεις που συναντάμε σε χωριάτικα γλέντια ή 

μεγάλα τραπέζια. Το αρνάκι με τις μπάμιες είναι από τις αγαπημένες γεύσεις πολλών, που 

ξυπνούν αναμνήσεις γιαγιάς και χωριού και είναι αλήθεια ότι αν μαγειρευτεί σωστά και με 

υπομονή δίνει ένα ασύγκριτο αποτέλεσμα) 9,70
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Κόκορας με σκιουφιχτά μακαρούνια ή τηγανιτές πατάτες (Σκιουφίζω θα πει στρουφίζω 

δηλαδή στρίβω. Τα σκιουφιχτά είναι χειροποίητα μακαρόνια ή… μακαρούνια και είναι το 

πιο αντιπροσωπευτικό φαγητό της Κρητικής Αποκριάς! Σερβίρονται συνήθως, με 

αθότυρο. Εμείς εδ, τα βάλαμε να συνοδεύσουν τον κόκορα) 7,50

Μοσχάρι κοκκινιστό με τηγανιτές πατάτες ή γιουβέτσι (Ένα κατ' εξοχήν Κυριακάτικο, αλλά 

και εορταστικό συνήθως φαγητό, φορτωμένο με γεύσεις και μυρωδιές των παιδικών μας 

χρόνων) 8,20

Χοιρινό πρασοσέλινο (Χαρακτηριστικό πιάτο της παραδοσιακής μας μαγειρικής. Έχει 

γευστικό ενδιαφέρον γιατί ισορροπεί μοναδικά τη λιπαρότητα του χοιρινού κρέατος με την 

πικρή γεύση του σέλινου και την οξύτητα του λεμονιού) 7,20

Χοιρινό με πατάτες στο φούρνο (Είναι το φαγητό της μαμάς, με αγάπη, για να μαζευτεί 

όλη η οικογένεια Κυριακή μεσημέρι) 6,80

Γίδα κοκκινιστή με τηγανιτές πατάτες ή Μακαρόνια (Το φημισμένο, με το ιδιαίτερα νόστιμο 

κρέας από την Κρήτη, μαγειρεμένο με τον παραδοσιακό τρόπο από την Ζωή) 7,20

Χολιοί Γιαχνιστοί (Στη μαγειρική των χοχλιών, η κρητική κουζίνα είναι τόσο ευρυματική όσο 

καμία άλλη. Συνήθως ακολουθεί την εποχικότητα των διαφόρων ειδών. Στα χωρία 

μαγειρεύονται και γιαχνί με πατάτες και κολοκυθάκια) 7,50

Σουτζουκάκια με ρύζι ή τηγανιτέ πατάτες (Από την άπω Ανατολή ως και τη Δύση και ο 

κιμάς ανακατεύεται με μυρωδικά, πλάθεται και βγαίνει αυτό το μικρό νόστιμο μεζεδάκι που 

λίγοι μπορούν να του αντισταθούν) 6,80

Γιουβαρλάκια (Μαγειρεμένα σωστά είναι ένα μικρό θαύμα ισορροπίας γεύσης, υφής και 

αίσθησης, ελαφρύ τελικά ως πιάτο και καθόλου ταυτισμένο με συγκέκριμένη εποχή του 

χρόνου, απολαυστικό τόσο στο μάτι όσο και στον ουρανίσκο) 5,80

Λαχανοντολμάδες (Η Ζωή κάνει τη συνταγή απλή και εύκολη και την απόλαυση σίγουρη 

επιτυχία) 6,50

Παστίτσιο (Βασικό συστατικό του είναι τα μακαρόνια, ο κιμάς και προπάντων η σπιτική 

μπεσαμέλ) 6,50

Μουσακάς (Η γιαγιά μου και κάποιες φίλες της, το έφτιαχναν και με πατάτες, ενώ κάποιες 

άλλες μόνο με μελιτζάνες. Για το θέμα αυτό, η διαφωνία κράτησε σχεδόν ένα αιώνα και 

δυστυχώς δεν καταλήξαμε σε αποτέλεσμα! Όπως και να 'ναι… είναι νοστιμότατος) 6,80

Γεμιστά (Κλασικό συνοδευτικό των γεμιστών αποτελεί η φέτα, αξίζει όμως να το δοκιμάσετε 

ακόμη και με στραγγιστό γιαούρτι) 6,50

Γίγαντες (Ακόμη και εκείνοι που δεν είναι <<των οσπρίων>>, δεν θα έλεγαν όχι σε ένα 

πιάτο καλομαγειρεμένους γίγαντες) 5,50

Φασολάδα Κρήτης 4,80

Ρεβύθια/ Φακή 4,80

Σπανακόρυζο 4,80

Ξινόχοντρος Σούπα 5,00

Μπουρέκι Χανιώτικο (Μπουρέκι… όνειρο! Τρώγεται ωραιότατα και κρύο. Μια μπουκιά τα 

περιλαμβάνει όλα!Την τραγανή υφή του φύλλου, την ξυνούτσικη και έντονη γεύση από τη 

μυζήθρα, το άρωμα οτυ δυόσμου, την απαλή υφή του κολοκυθιού) 7,00

3 / 4



Της ώρας €

Μπιφτέκι 6,80

Χοιρινή 7,00

Μοσχαρίσια γάλακτος 11,00

Φιλέτο κοτόπουλου 7,00

Ψαρονέφρι (Όλα τα παραπάνω συνοδεύονται από Φρέσκιες τηγανιτές πατάτες ή ριζότο 

ή πράσινη σαλάτα) 9,00

Σαλάτες €

Κρητικός Ντάκος 5,50

Χωριάτικη 5,50

Πράσινη ανάμεικτη 4,00

Λάχανο/ Καρότο 3,50

Πατζαροσαλάτα 4,00

Βραστά λαχανικά (Μπρόκολο, κουνουπίδι, πατζάρια) 4,00

Έρωντας και σταμναγκάθι 6,70

Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Το μενού έχει δοθεί στο e-table.gr από το εστιατόριο στις 03/06/2015.

Για οποιαδήποτε αλλαγή στο μενού από αυτή 

την ημερομηνία και μετά δεν ευθύνεται το e-table.gr.

Σημείωση σχετικά με το μενού:
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