
All Day
MENU

Ορεκτικa - appetizers

τάρτα λαχανικών, μαριναρισμένα ντοματίνια και μοτσαρελίνια και ελαιόλαδο βασιλικού

Homemade vegetable tart, marinated cherry tomatoes and mozzarella, basil scented olive oil

€ 7,00

κρητικός ντάκος με ελαιόλαδο, ντομάτα, ελιές, κάπαρη και μυζήθρα

Cretan dakos with fresh tomato, extra virgin olive oil, capers, olives and mizithra cheese

€ 6,00

Μουσακάς σε φύλλο ελαιολάδου πάνω σε coulis ντομάτας με βασιλικό (20 λεπτά)

Mousaka in phyllo made with olive oil, tomato and basil coulis (20 minutes)

€ 8,00

ρολλάκια με προσούτο ευρυτανίας, δροσερή κρέμα τυριού 

και τρυφερά φύλλα λυκοτρίβολου

Evritania prosciutto rolls with fresh cream cheese and tender mâche salad

€ 8,00

Σολομός μαριναρισμένος με χοντρό αλάτι και μυρωδικά, 

αρωματισμένος με μοσχολέμονο και κρητικό θυμαρίσιο μέλι

Salmon marinated with sea salt and herbs, scented with lime and Cretan thyme honey

€ 12,00

Ποικιλία με καραφάκι ούζο, τσικουδιά ή ποτήρι μπύρα ή κρασί

Traditional meze with carafe of ouzo, tsikoudia or glass of beer or wine

€ 14,00



ΣαλατεΣ - salads

κλασική χωριάτικη σαλάτα

The classic Greek salad

€ 8,00

τρυφερά σαλατικά και ντοματίνια, κοτόπουλο σε κρούστα από φιστίκια αιγίνης, ντρέσινγκ από γλυκές πιπεριές Φλωρίνης σε τραγανή φωλιά από φύλλο ρυζιού

Tender salad greens, cherry tomatoes, chicken in Aegina pistachio crust, Florina sweet red pepper dressing in a crispy rice-paper nest

€ 10,00

Caprese με μοτσαρέλα, αβοκάντο και βινεγκρέτ μουστάρδας

Caprese salad with mozzarella, avocado and mustard vinaigrette

€ 9,00

ΖυΜαρικα - pasta

Σπαγγέτι με φρέσκια ντομάτα και βασιλικό

Spaghetti with fresh tomato and basil

€ 8,00

Σπιτικά ζυμαρικά κρήτης με φρέσκο μοσχαρίσιο κιμά

Homemade Cretan pasta with fresh veal sauce

€ 9,00

Bavette με γαρίδες, φρέσκια ντομάτα και κόλιανδρο

Bavette with shrimp, fresh tomato and coriander sauce

€ 16,00



ΣαντΟυιτΣ και Burgers - sandwiChes and Burgers

τοστ με ζαμπόν, τυρί, ντομάτα και τραγανά chips (με τηγανητές πατάτες +€1)

Toasted sandwich with ham, cheese, tomato and potato chips (with fried potatoes +€1)

€ 6,00

Club sandwich με κοτόπουλο σχάρας, μπέικον και τραγανά chips (με τηγανητές πατάτες +€1)

Club sandwich with grilled chicken, bacon and potato chips (with fried potatoes +€1)

€ 8,50

Χάμπουργκερ από φρέσκο μοσχαρίσιο κιμά, σάλτσα από φέτα και πιπεριές Φλωρίνης και τηγανητές πατάτες

Hamburger with fresh beef, feta and Florina red pepper sauce and fried potatoes

€ 9,50

κυριωΣ Πιατα - Main Courses

Παραδοσιακό πιάτο ημέρας - Traditional dish of the day

Φρέσκο ψάρι ημέρας - Fresh fish of the day

Σολωμός ψητός, σάλτσα λεμονιού, και πράσινα σπαράγγια

Grilled salmon fillet, lemon sauce and green asparagus

€ 16,00

τα παρακάτω πιάτα σχάρας σερβίρονται με ψητά λαχανικά εποχής, πατάτες τηγανητές και πιτούλες με λαδορίγανη

Grilled dishes below are served with fresh roasted vegetables, fried potatoes and grilled pita breads with olive oil and oregano

κοτόπουλο φιλέτο μαριναρισμένο με μυρωδικά

Herb-marinated chicken breast

€ 9,00

τρυφερή χοιρινή μπριζόλα

Tender pork steak

€ 9,50

Παραδοσιακά ζουμερά μπιφτέκια

Traditional ‘biftekia’ beef burgers

€ 9,00



εΠιδΟρΠια - desserts

Πορτοκαλόπιτα σπιτική με εκλεκτό παγωτό και ‘ζαχαρωμένα’ πορτοκάλια

Homemade orange pie with premium ice cream and ‘candied’ oranges

€ 8,00

Σπιτική μους γιαουρτιού με γλυκό κουταλιού

Greek yoghurt mousse with ‘spoon sweets’

€ 7,00

εκλεκτό παγωτό και σορμπέ (3 μπάλες)

Premium ice cream and sorbet (3 scoops)

€ 9,00

Φρέσκα φρούτα εποχής

Fresh fruit of the season

€ 8,00

απόστολος Σιδέρης - executive Chef

Apostolos Sideris - Executive Chef

Χρησιμοποιούμε φρέσκα κρέατα, ψάρια και λαχανικά κατά το δυνατόν από τοπικούς παραγωγούς. κάποια θαλασσινά ενδέχεται να είναι κατεψυγμένα

Χρησιμοποιούμε μόνο έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, βιολογικής καλλιέργειας από τα κτήματά μας στις δαφνές Ηρακλείου

We use fresh meats, fish and vegetables that are mainly locally produced. Some seafood may be frozen

We exclusively use organic extra virgin olive oil from our own estates in Dafnes (Heraklion)


