ΕΠΙ ΔΟ Ρ Π Ι Α //
D ESSE R T S
€ 7,00

Φρέσκα φρούτα εποχής
Fresh fruits of the season

€ 6,00

Μους γιαουρτιού με - Yoghurt mousse with

€ 8,00

Εκλεκτό παγωτό και σορμπέ εποχής (3 μπάλες)
Premium ice cream and sorbets of the season

Επιλογή από σπιτικά γλυκά κουταλιού
Κρητικό θυμαρίσιο μέλι και καρύδια
(3 scoops)

Pool
Menu

€ 7,00

Κρητικός ντάκος - Cretan dakos

€ 7,00

Μπρουσκέτα Κρητική - Cretan Bruschetta

€ 6,50

Φρέσκια ντομάτα, ξινομυζήθρα
Wheat rusks from the wood oven, fresh tomato,
xinomizithra
Ψωμί ζυμωτό, κρέμα τυριού, ντοματίνια, βασιλικός
Home baked bread, cream cheese, cherry
tomatoes, basil

Αβοκάντο Χανίων σε χωριάτικο ψωμί
Avocado from Chania on village toast

€ 5,50

Παραδοσιακή πίτα ή τάρτα ημέρας
Traditional pie or tart of the day

€ 6,50

Ανοιχτό Σάντουιτς φουρνιστό (Τοστ)
Croque Madame

Αλλαντικά και γραβιέρα Κρήτης
(ή τυρί επιλογής σας), αβγό, σπιτικά τσιπς
Cretan cold meats and gruyere
(or cheese of your choice), egg, homemade chips
€ 6,50

Σάντουιτς φουρνιστό (Τοστ)
Croque Monsieur

Αλλαντικά και γραβιέρα Κρήτης
(ή τυρί επιλογής σας), σπιτικά τσιπς
Cretan cold meats and gruyere
(or cheese of your choice), homemade chips
€ 9,00

€ 16,50

Steak Sandwich

€ 12,50

Μπουκιές κοτόπουλο πανέ
Fried chicken bites
Coleslaw, σπιτικά τσιπς
Coleslaw, homemade chips

€ 7,50

Choripan κρητικό - Cretan choripan

€ 6,50

Γύρος χοιρινός - Pork gyros

€ 6,50

€ 7,00

€ 7,00

€ 12,50

Croissantwich

Αλλαντικά Κρήτης, κρέμα τυριού, μαρούλι, ντομάτα
Cretan cold meats, cream of cheese, lettuce,
tomato

€ 14,50

Πατάτες τηγανητές στο χέρι
Hand cut fried potatoes

€ 8,00

Σαλάτα με καρπούζι και φέτα
Salad with watermelon and feta

Καρπούζι παγωμένο, αγγούρι, φέτα, δυόσμος
Chiller watermelon, cucumber, feta, mint

Margherita

€ 13,50

Capricciosa

€ 13,00

Napoli

€ 13,50

Απάκι και ρόκα - Apaki and arugula

Αβοκάντο Χανίων και Σπανάκι
Avocado from Chania and spinach

€ 12,00

Σάλτσα ντομάτας, τυρί fior di latte, χοιρινό
καπνιστό Κρήτης, μανιτάρια, αγκινάρα
Tomato sauce, fior di latte cheese, smoked
Cretan ham, mushrooms, artichoke
Σάλτσα ντομάτας, αντσούγιες, μυρωδικά
Tomato sauce, anchovies, herbs

Σάλτσα ντομάτας, απάκι, τυρί fior di latte, ρόκα
Tomato sauce, apaki, fior di latte, arugula

€ 10,50

Σπαγγέτι ή ριζότο caccio e peppe
Spaghetti or risotto caccio e peppe

€ 10,50

Σπαγγέτι με ντομάτα και βασιλικό
Spaghetti with tomato and basil

€ 14,00

Σπαγγέτι Carbonara Romana
Spaghetti Carbonara Romana

Καπνιστό χοιρινό, αβγό, πεκορίνο, παρμεζάνα
Smoked pork, egg, pecorino, parmesan
€ 13,00

Σπαγγέτι Bolognese - Spaghetti Bolognese

€ 12,50

Μακαρόνια σκιουφίχτα Μεσσαράς
Skioufihta pasta from Messara

Με παραδοσιακή σάλτσα ραγού (κιμά)
With traditional ragout sauce

Φρέσκο σπανάκι, μάραθο, κρέμα κατσικίσιου
τυριού Ρεθύμνου
Fresh spinach, fennel, cream of goat cheese
from Rethymno

Αρωματική σαλάτα με κοτόπουλο
Fragrant chicken salad

€ 15,00

Πέννες Pink Martini - Pink Martini penne

Κρητική Caesar - Cretan Caesar

€ 17,00

Σπαγγέτι με ψάρι ημέρας και φινόκιο
Fresh fish of the day with fennel root

Σαλατικά εποχής, παλαιωμένη γραβιέρα Κρήτης,
βινεγκρέτ φράουλας
Seasonal salads, aged Cretan gruyere, strawberry
vinaigrette
€ 14,00

Σάλτσα ντομάτας, τυρί fior di latte, ελαιόλαδο,
φύλλα βασιλικού
Tomato sauce, fior di latte cheese, olive oil, basil leaves

Ζ Υ Μ ΑΡΙΚΑ & ΡΙΖ Ο Τ Ο //
P A S TA & RI S OTTO

Ντομάτα, θρουλισμένη φέτα, βινεγκρέτ Balsamic
Tomato, crumbled feta, balsamic vinaigrette

Burger μοσχαρίσιο
Beef Burger

Ντομάτα, μαρούλι, κρεμμύδι, πίκλες και αν
επιθυμείτε, τυρί, μανιτάρια, μπέικον,
καραμελωμένο κρεμμύδι
Tomato, lettuce, onion, pickles if you wish cheese,
mushrooms, bacon, caramelized onions

€ 10,00

Τυλιχτός ή μερίδα, πίτα στη σχάρα, ντομάτα,
κρεμμύδι, γιαούρτι ή τζατζίκι, τηγανητές πατάτες
As a platter or wrapped in grilled pita, tomato,
onion, yoghurt or tzatziki, fried potatoes

Χωριάτικη σαλάτα - Greek salad

€ 8,00

Π ΙΤ Σ Α Σ Τ Ο Ν Π Ε Τ ΡΙΝ Ο
Φ Ο Υ ΡΝ Ο // P I ZZA I N TH E
S TON E OV E N

Γύρος κοτόπουλο - Chicken gyros

€ 8,00

Burger κοτόπουλο
Chicken burger

Αφράτο ψωμάκι με σουσάμι, σάλτσα μουστάρδας,
τσιπς λαχανικών
Sesame bun, mustard sauce, vegetable chips

Τυλιχτός ή μερίδα, πίτα στη σχάρα, ντομάτα,
κρεμμύδι, γιαούρτι ή τζατζίκι, τηγανητές πατάτες
As a platter or wrapped in grilled pita, tomato,
onion, yoghurt or tzatziki, fried potatoes

ΣΑΛΑΤΕΣ // SALAD S

Club Sandwich

Κοτόπουλο, μπέικον, αβγό, τυρί, τομάτα,
σπιτικά τσιπς
Chicken, bacon, egg, cheese, tomato,
homemade chips

Χωριάτικο ξιδάτο λουκάνικο, πάστα ντομάτας,
λεμονάτο chimichurri, μπαγκέτα
Village style sausage, tomato paste, lemon
scented chimichurri, on baguete

Σκέτες ή με γραβιέρα Κρήτης
Plain or with grated Cretan gruyere

Σάντουιτς καπνιστού σολομού
Smoked salmon sandwich

Πολύσπορο ψωμί, κρεμά τυριού, μυρωδικά
Μultigrain bread, cream of cheese, herbs
€ 8,50

Kαραμελωμένα κρεμμύδια, ρόκα, γλυκιά sauce
με μουστάρδα Dijon
Caramelized onions, arugula, sweet sauce with
Dijon mustard

Kαπνιστό κοτόπουλο, καπρικό, κρουτόν,
παρμεζάνα, σπιτικό ντρέσιγκ Caesar
Smoked chicken, kapriko, croutons, parmesan,
homemade Caesar dressing

Κοτόπουλο, καπνιστό χοιρινό, ελαφριά σάλτσα
κρέμα, φρέσκια ντομάτα, λευκό βερμούτ
Chicken, smoked pork, light cream, fresh tomato,
white Vermouth
Φρέσκο ψάρι, φινόκιο, λευκό κρασί,
άρωμα εσπεριδοειδών
Fresh fish, fennel root, white wine,
citrus scents

