


Τούτος ο βλογημένος τόπος που ζούμε, αποτέλεσε και απο-
τελεί, δημιουργική έμπνευση, πνοή, αγάπη και πιστό έρωτα 
για μένα.

Αγνές ελληνικές πρώτες ύλες, διατροφικός πλούτος, φρε-
σκάδα προϊόντων γης και θάλασσας..όλα αυτά με παρα-
κινούν να συνεχίσω πιστά ερωτευμένος, μαγειρεύοντας 
με πολύτιμο συστατικό την μεγάλη φαντασία σε τούτο το 
γοητευτικό, γαστριμαργικό ταξίδι μου.

Ένα ευχαριστώ από καρδιάς σε όλους τους συνεργάτες, που 
με τη δική τους σημαντική βοήθεια, προχωράμε και πραγ-
ματοποιούμε όλα όσα ονειρευόμαστε παρέα στο γευστικό 
τούτο οδοιπορικό.

Πέτρος Κοσμαδάκης



Καλάθι με ποικιλία ψωμιού  1.00€ 
κρητικοφουρνιές, παξιμαδάκια, ελαιόλαδο 
αρωματισμένο με βότανα, χοντρό αλάτι, 
φρεσκοτριμμένη ντομάτα και ελιές ξυδάτες. 

ΣΟΥΠΕΣ
Σούπα βελουτέ ημέρας 
(λαχανικών ή ψαριών) 5.00€

ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΜΕ

Κρητικός “ντάκος” 5.40€ 
με φρεσκοτριμμένη ντομάτα, χανιώτικη 
μυζήθρα και δροσουλίτες.

Μουσακαδάκι μελιτζάνας & πατάτας 5.80€
με αρνίσιο κιμά, δυόσμο και κρέμα γιαουρτιού.

Ανθοί κολοκυθιού γεμιστοί 6.70€
με μαλακά τυριά Κρήτης, τηγανισμένοι 
σε εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο.

Ρολά φέτας 8.30€
τυλιγμένα σε τραγανό φύλλο με σιρόπι 
καρπούζι και μαυροσούσαμο.

Τυλιχτές πιτούλες 8.90€
με φιλετάκια ψητού κοτόπουλου, τραγανά 
λαχανικά και σάλτσα απαλής μουστάρδας.

Χοντροκομμένες τηγανιτές πατάτες  4.60€ 
με ώριμη ξυστή ντομάτα και σπασμένη 
βαρελίσια φέτα. [20’ λεπτά για το σερβίρισμα]. 

Γαρίδες 9.90€
σε κουρκούτι τεμπούρα με γλυκόξινη σάλτσα.

Γαριδάκι τράτας τραγανό  9.80€
με μούς λευκού ταραμά και σάλτσα ωμής ντομάτας.

Μύδια αχνιστά  9.20€
σε σάλτσα αρωματικών βοτάνων.

Ταρτάρ φρέσκου σολομού  11.90€
με ζελεδάκια άνυδρης ντομάτας,
και παρθένο ελαιόλαδο.

Λεπτοκομμένες φέτες ψημένου 
χταποδιού  9.60€
με κρασόξυδο σε σάλτσα αγουρέλαιου, 
αρωματισμένη με νεροκάρδαμο.

Καρπάτσιο καπνιστού τόνου 10.70€
σε σάλτσα κιτρολέμονου.

Καλαμαράκια 9.40€
του κρητικού πελάγους, τηγανισμένα σε ελαιόλαδο. 
Συνοδεύονται με κοκκινιστή φάβα.



ΣΑΛΑΤΕΣ

«Κρητική» χωριάτικη σαλάτα  7.40€ 
με ξυλάγγουρο, ντόπια ντομάτα, πατάτα, 
κουλούρι Ατσιπουλιανό (ρεθεμνιώτικο παξιμάδι), 
αυγό ημέρας, γλιστρίδα, ελιές και φρέσκο λαδοτύρι.

Δροσερή σαλάτα  7.90€ 
με κινόα, μαριναρισμένα λευκά μανιτάρια 
και ντοματίνια, μικρή ρόκα και φλούδες 
πιπεράτης γραβιέρας.

Ρόκα, σπανάκι και αντίδια  7.50€ 
με ξερά σύκα μαριναρισμένα σε χυμό 
ξινόμηλου, καρύδια, σπασμένη ξινομυζήθρα 
και σάλτσα πευκόμελου.

Τρυφερά βιολογικά σαλατικά  8.80€ 
με ψητό κοτόπουλο, ζεματισμένα φασολάκια, 
φύλλα φρέσκιας μουστάρδας, φρυγανιές 
χειροποίητου ψωμιού και καρεδάκια ντομάτας.

Πρασινάδες αρωματικές  9.70€ 
βιολογικής καλλιέργειας, με τραγανές 
και ζουμερές μπουκίτσες σουσαμένιου 
σολομού και σάλτσα εσπεριδοειδών.



ΡΥΖΟΜΑΚΑΡΟΝΑ

Χυλωμένο ριζότο  11.10€
με μύδια, ψαχνά καβουριού και τρίμμα 
άγουρου μοσχολέμονου.

Ριζότο  14.60€
με χτένια και γαρίδες σαγανάκι.

Ροφοκριθαράδα  14.90€
κοκκινιστή με καβουρδισμένο λαδοτύρι 
και φρεσκοκομμένο πράσινο πιπέρι.

Χωριάτικο μεσσαρίτικο κριθαράκι  9.40€
με φιλετάκια κοτόπουλο, ντομάτα 
και τριμμένο ξερό ανθότυρο.

Λαζάνια  8.60€
με μπριάμ διαλεχτών λαχανικών και μπεσαμέλ 
χανιώτικης ‘μαλάκας’ μυζήθρας.

Λαυράκι φιλέτο  13.20€
με ταλιατέλες ζυμωμένες με σπανάκι 
και σάλτσα από μοσχάτο Σάμου.



ΚΡΕΑΤΑ, ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ 
& ΨΑΡΙΑ 

ΨΗΤΑ ΣΤΗ ΣΧΑΡΑ

Μπιφτεκάκια γαλοπούλας  9.90€
σε φωλιές από ζεματισμένο σταμναγκάθι 
και σάλτσα λεμονιού.

Στήθος κοτόπουλου   9.80€
μαριναρισμένο και ψημένο στη σχάρα 
με μουστάρδα. Συνοδεύεται με πουρέ φουρνιστής 
πατάτας και λιαστής ντομάτας.

Ψαρονέφρι ψημένο  12.20€
με χοντρό αλάτι και λεμόνι. 
Συνοδεύεται με πικάντικες πατάτες 
αρωματισμένες με δενδρολίβανο και γραβιέρα.

Μοσχαρίσια ζουμερή μπριζόλα  15.80€
με ριγανάτες πατάτες ψημένες στον φούρνο.

Ψητές σαρδέλες  9.70€
γεμιστές με βότανα, τυλιγμένες σε αμπελόφυλλο, 
λουσμένες με λαδολέμονο αγουρίδας.

Γιγάντιες γαρίδες ψητές  5.80€/100 γρ.
με βλήτα και κολοκυθάκια ατμού 
με ζεστή βινεγκρέτ μουστάρδας.

Φρέσκοι αστακοί  8.20€/100 γρ.
από το ενυδρείο μας, 
(εκτός από ψητό στη σχάρα με λαχανικά ατμού, 
ζητήστε τον και αστακομακαρονάδα με σπόρους 
μπούκοβο, ντομάτα και βασιλικό). 

Φρέσκα ψάρια 6.30€/100 gr.
Συνοδεύονται με βραστά χόρτα, κολοκυθάκια 
και πατατούλες και σάλτσα λαδολέμονο.



ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ 
ΚΟΥΖΙΝΑ ΜΕ ΚΡΕΑΣ 

& ΨΑΡΙ
 

Πιάτο ημέρας  8.90€
από την κατσαρόλα και τον φούρνο 
της μαμάς.

Μοσχαρίσιοι ζουμεροί κεφτέδες  9.80€
ζυμωμένοι με προζυμένιο ψωμί και λαχανικά, 
γεμιστοί με γραβιέρα ,ψημένοι στη γάστρα 
με ντομάτα και σκιουφικτά μακαρούνια.

Μαύρες ταλιατέλες  16.20€
παρέα με γαρίδες σβησμένες με παλαιωμένο 
κονιάκ, εστραγκόν, ροζ πιπέρι και φρέσκια κρέμα.

Σολομός  15.40€
με μαραθόριζα, τραγανά λαχανικά 
και κουρκουμά ψημένος στη λαδόκολλα.

Φιλέτο ξαλμυρισμένου 
μπακαλιάρου  13.40€
σε κουρκούτι με τραγανές χοντρές πατάτες 
και σπιτική λευκή ταραμοσαλάτα.

Σφυρίδα  18.50€
σε σάλτσα από μαυρομάτικα φασόλια με μυρώνια, 
σπανάκι και φύλλα λουΐζας.

Κακαβιά  11.70€
του κρητικού πελάγους με θαλασσινό νερό 
και ψαχνά ψαριών.

…εάν έχετε όρεξη για κρέατα και ψάρια γάστρας, 
ψητά στον ξυλόφουρνο με λαχανικά, όσπρια,
μπάμιες και ζυμαρικά δεν έχετε παρά να μας
τηλεφωνήστε 2 μέρες πριν.



ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ

Μιλφέιγ  6.20€
με τραγανά φύλλα κανέλας, μούς γιαουρτιού 
και γλυκά βύσσινα.

Δροσερή τούρτα 
κρέμας μοσχολέμονου  5.60€
με ζελεδάκια καρύδας σε τραγανή βάση 
μπισκότου ολικής αλέσεως.

Κρεμέ σοκολάτας υγείας  5.40€
με παγωτό βανίλια Μαδαγασκάρης.

Μπάλες παγωτού καϊμάκι 6.20€ 
κυλισμένες σε τραγανό φύλλο κανταΐφι με πράσινο 
φυστίκι Αιγίνης και γλυκό περγαμόντο.

Παρφέ σοκολάτας  5.50€
με καβουρδισμένα αμύγδαλα και σάλτσα 
κουβερτούρας.



ΠΟΤΑ 
& 

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΝΕΡΟ & ΑΝΘΡΑΚΟΥΧΑ 
ACQUA PANNA 750 ml. 4.50€
SAN PELLEGRINO 750 ml. 4.50€
ΑΝΘΡΑΚΟΥΧΟ ΝΕΡΟ 330 ml. 3.50€
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΝΕΡΟ 1.60€
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ 2.50€

ΜΠΥΡΑ ΒΑΡΕΛΙ 
HEINEKEN 300 ml. 3.50€
HEINEKEN 500 ml. 4.50€

ΜΠΥΡΕΣ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΕΣ
HEINEKEN 3.20€
AMSTEL  3.20€
ALPHA 3.20€
ERDINGER 500 ml. 6.00€
BUCKLER (ΧΩΡΙΣ ΑΛΚΟΟΛ) 3.50€

ΚΑΦΕΣ
ESPRESSO 2.00€
CAPPUCCINO 3.50€

COCKTAIL LIST
GIN & TONIK

ENGLISH GARDEN  8.00€
ΤΖΙΝ BOMBAY SAPHIRE, BITTER ΛΕΜΟΝΙ,
ΤΟΝΙΚ ΜΕ ΒΟΤΑΝΑ.

ROSE  8.00€
ΤΖΙΝ, ΡΟΔΟΝΕΡΟ, ΤΟΝΙΚ.

MEDITERRANEAN G&T 12.00€
GIN MARE ΜΕ ΘΥΜΑΡΙ, ΕΛΙΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΟ 
ΚΑΙ ΔΕΝΔΡΟΛΙΒΑΝΟ, ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ BITTER, ΤΟΝΙΚ.



COCKTAIL LIST

CARIBBEAN WAVE  8.00€
BACARDI CARTA ORO, ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ (ΚΑΝΕΛΑ, 
ΓΑΡΥΦΑΛΛΟ, ΠΙΠΕΡΟΡΙΖΑ), ΡΟΔΑΚΙΝΟ, 
ΦΡΟΥΤΟ ΤΟΥ ΠΑΘΟΥΣ, ΛΑΙΜ, ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ BITTER.

PASSION CAIPIROSKA  7.00€
ERISTOFF ΒΟΤΚΑ ΑΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΜΕ ΜΑΥΡΟ 
ΤΣΑΪ, ΡΟΔΑΚΙΝΟ & ΜΑΝΓΚΟ, ΛΑΙΜ, ΦΡΟΥΤΟ 
ΤΟΥ ΠΑΘΟΥΣ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ.

TENTURA MARGARITA 8.00€
ΤΕΚΙΛΑ CAZADORES REPOSADO 100% AGAVE, 
ΤΕΝΤΟΥΡΑ, ΑΓΑΥΗ, ΛΑΙΜ, ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ BITTER.

BERRIES DAIQUIRI 8.00€
BACARDI CARTA BLANCO, ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ 
ΣΜΕΟΥΡΟ, ΜΎΡΤΟ, ΛΑΙΜ, ΒΑΝΙΛΙΑ.

CUCUMBER & CHILI 8.00€
ΤΕΚΙΛΑ CAZADORES BLANCO 100% AGAVE, 
ΑΓΓΟΥΡΙ, ΤΣΙΛΙ, ΔΥΟΣΜΟΣ, ΛΕΜΟΝΙ.

CLASSIC COCKTAIL

MAI TAI 9.00€
BACARDI 8 ANOS, ΛΑΙΜ, ΑΜΥΓΔΑΛΟ, 
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ, ΖΑΧΑΡΗ. 

MARGARITA 8.00€
CAZADORES BLANCO 100% AGAVE, 
ΛΑΙΜ, ΛΙΚΕΡ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ.

PINA COLADA  7.00€
BACARDI CARTA BLANCO, ΑΝΑΝΑ, ΚΑΡΥΔΑ.

CAIPIRINHA 7.00€ 
ΚΑΣΑΣΑ, ΛΑΙΜ, ΖΑΧΑΡΗΣ.

ΖΟΜΒΙΕ 12.00€ 
ΤΡΕΙΑ ΠΑΛΑΙΩΜΕΝΑ ΡΟΥΜΙ, ΦΡΟΥΤΟ 
ΤΟΥ ΠΑΘΟΥΣ, ΛΕΜΟΝΙ, ΑΝΑΝΑ, ΛΑΙΜ, 
ΚΑΦΕ ΖΑΧΑΡΗ, ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ BITTER.

BACARDI ORIGINAL MOJITO 7.00€ 
BACARDI CARTA BLANCO, ΛΑΙΜ, ΖΑΧΑΡΗ, 
ΣΟΔΑ, ΔΥΟΣΜΟ.

BRAMBLE 8.00€ 
ΤΖΙΝ BOMBAY SAPHIRE, ΛΕΜΟΝΙ, ΖΑΧΑΡΗ, 
ΛΙΚΕΡ ΒΑΤΟΜΟΥΡΟ.

Επιμέλεια Δενδράκης Γιώργος,
 The Art Of Cocktails






