
R O O M  
S E R V I C E
Gastronomy

ΓΙΑΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ ΜΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΥΣ 
 FOR OUR LITTLE GUESTS

Πίτσα Margherita 

Με ντομάτα και μοτσαρέλα (μπορεί να προστεθεί ζαμπόν ή μπέικον)

Pizza Margherita 

With tomato and mozzarella 

(you can add ham or bacon)

Σπαγγέτι βουτύρου ή με σάλτσα ντομάτα ή με κιμά
Spaghetti with butter or with tomato sauce or with ground beef sauce

Hamburger ή Cheeseburger με μαρούλι, ντομάτα και τηγανητές πατάτες
Hamburger or Cheeseburger with lettuce, tomato and fried potatoes

Κοτομπουκιές πανέ με μικρή σαλάτα και τηγανητές πατάτες ή πουρέ
Chicken nuggets with small salad and fried or mashed potatoes

ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ II DESSERTS

Πάστα βανίλιας Μαδαγασκάρης 

Κέικ  σοκολάτας , τζελ κεράσι, μους βανίλιας Μαδαγασκάρης 

Madagascar Vanilla 

Chocolate cake, cherry jelly, mousse vanilla

Πάστα σοκολατίνα
Με μους σοκολάτα και crèmeux Τόνκα
Chocolate gateau

Chocolate mousse with crèmeux Tonka

Λεμονόπιτα
Φιστίκια Αιγίνης
 Lemon pie

Pistachios from Aegina

Εκλεκτό παγωτό και sorbets εποχής (3 μπάλες)

Premium ice cream and sorbets of the season (3 scoops)

Φρέσκα φρούτα εποχής

Fresh fruits of the season

Χρησιμοποιούμε φρέσκα κρέατα, ψάρια και λαχανικά κατά το
δυνατόν από τοπικούς παραγωγούς. Κάποια προϊόντα ενδέχεται να
είναι καταψυγμένα.

Παρακαλούμε ενημερώστε μας για οποιεσδήποτε αλλεργίες.

We use fresh meats, fish and vegetables that are mainly locally produced

Some produce may be frozen.

Please inform us about any allergies.

€ 9,00

€ 8,50

€ 9,50

€ 9,50

€ 7,00

€ 7,00

€ 9,00

€ 9,00

€ 8,00



Κρητικό Πρωινό 

Ζεστό ή κρύο ρόφημα καφέ ή αφέψημα, φρέσκος χυμός πορτοκάλι,

αρτοποιήματα και παξιμάδια, Σαρικοπιτακια  , βούτυρο και μαργαρίνη, Κρητικό
θυμαρίσιο μέλι, μαρμελάδες εποχής, Κρητικά αλλαντικά και τυριά,  φρέσκα
φρούτα, ομελέτα σφουγγάτο ή αυγά επιλογής σας με συνοδευτικά επιλογής σας,

δημητριακά και γάλα, Κρητικό πρόβειο γιαούρτι με μέλι κ καρύδια, σπιτικό
ρυζόγαλο

Cretan Breakfast

Warm or cold coffee beverage or infusion, fresh orange juice, fresh bakery creations and

rusks,  mini Cretan cheese pie ,  butter and margarine, Cretan thyme honey, seasonal

jams, Cretan and international cold cuts and cheeses,  fresh fruit, omelet sfougato with

potatoes or egg preparations of your choice with accompaniments of your choice, cereal

and milk, Cretan sheep’s yoghurt with honey and walnuts, homemade rιzogalo (rice

pudding)

Για διαμονή με πρωινό χρέωση € 5,00 / άτομο (υπηρεσία δωματίου)

Για διαμονή χωρίς πρωινό χρέωση € 27,00 / άτομο
Bed and Breakfast package € 5,00 / person (room service charge)

Room only package € 27,00 / person

Ευρωπαϊκό Πρωινό
Ζεστό ή κρύο ρόφημα ή αφέψημα, φρέσκος χυμός πορτοκάλι, αρτοποιήματα,

βούτυρο και μαργαρίνη, Κρητικό θυμαρίσιο μέλι, μαρμελάδες εποχής, αλλαντικά
και τυρί, δημητριακά και γάλα

Continental Breakfast

Warm or cold coffee beverage or infusion, fresh orange juice, fresh bakery creations and

rusks, butter and margarine, Cretan thyme honey, seasonal jams, Cretan and international

cold cuts and cheeses, cereal and milk

Για διαμονή με πρωινό χρέωση € 5,00 / άτομο (υπηρεσία δωματίου)

Για διαμονή χωρίς πρωινό χρέωση € 20,00 / άτομο
Bed and Breakfast package € 5,00 / person (room service charge)

Room only package € 20,00 / person

 

Πρωινό a la carte – A la carte breakfast items

Μπορείτε να προσθέσετε τα παρακάτω είδη στο Ευρωπαϊκό πρωινό ή
να τα παραγγείλετε μόνα τους.

You can add the following items to the Continental Breakfast or

order them on their own.

Καλάθι με φρέσκα αρτοποιήματα
Basket with freshly baked bakery goods

Φρούτα
Φρέσκα κομμένα ή φρουτοσαλάτα
Fruits

Freshly cut or fruit salad

Γιαούρτι με μέλι, ξηρούς καρπούς, αποξηραμένα φρούτα
Natural yogurt with honey, nuts, dried fruits

Επιλογή από δημητριακά με γάλα
Selection of cereal with milk

Pancakes  (6 τμχ. – 6 pcs.) 

Σκέτες ή με φρούτα εποχής 

plain or with seasonal fruits

Με θυμαρίσιο μέλι Κρήτης ή σπιτικό πετιμέζι ή σιρόπι Σφενδάμου
With Cretan thyme honey or homemade petimezi grape syrup or maple syrup

Με καπνιστό απάκι ή bacon 

With smoked apaki or bacon

€ 5,50

Π Ρ Ω Ι Ν Ο ,  B R U N C H ,  S N A C K S  Ο Λ Η  Τ Η  Μ Ε Ρ Α  ( Ε Ω Σ  Τ Ι Σ  1 2 : 0 0 )
A L L  D A Y  B R E A K F A S T ,  B R U N C H  A N D  S N A C K S  ( S E R V E D  U N T I L  1 2 : 0 0 )

€ 6,00

€ 5,50

€ 5,50

€ 8,50

Επιλογές αλλαντικών και τυριών
Selection of cold cuts and cheeses

Αβγά (όλα με φρέσκο ζυμωτό ψωμί) 
Eggs (all served with fresh farm bread)

Βραστά (2 τμχ)
Boiled (2 pcs.) 

Ποσέ (2 τμχ)
Poached (2 pcs.)

Benedict με καπνιστό σολομό ή απάκι επάνω σε ψωμί ( 2τμχ) 
Benedict with smoked salmon or apaki on farm bread 

Στραπατσάδα: σκέτη ή με ντομάτα 

Strapatsada scrambled eggs plain or with tomato 

Ομελέτα / frittata: σκέτη ή σφουγγάτο με πατάτες ή με λαχανικά ή με στάκα ή με
τυρί ή με αλλαντικά 

Omelete / frittata plain or sfougato with potatoes or with vegetables  or cheese or ham

Σάντουιτς φουρνιστό (Τοστ)

Αλλαντικά Κρήτης(ζαμπόν χοιρινό ή καπνιστή γαλόπουλα) γραβιέρα Κρήτης         
(ή μετσοβόνε, τσένταρ, έμμενταλ, ένταμ)ντομάτα, σπιτικά τσιπς πατάτας
 Croque Monsieur 

Cretan cold meats(ham or smoked turkey), Cretan gruyere(or smoked metsovone cheese,

cheddal, emmental, edam)tomato, homemade potato chips

Σάντουιτς καπνιστού σολομού 

Καπνιστός σολομός Νορβηγίας, πολύσπορο ζυμωτό ψωμί, κρέμα τυριού,

μυρωδικά
Smoked salmon sandwich

Norwegian smoked salmon, mutltigrain bread, cream of cheese, herbs

Club Sandwich

Κοτόπουλο σχάρας, μπέικον, αυγό, τυρί, ντομάτα, σπιτικά τσιπς πατάτας
Grilled chicken, bacon, egg, cheese, tomato, homemade potato chips

Burger μοσχαρίσιο
Μπιφτέκι μοσχαρίσιο, ντομάτα, μαρούλι, κρεμμύδι, πίκλες και αν επιθυμείτε:
τυρί (γραβιέρα Κρήτης, μετσοβόνε, τσένταρ, έμμενταλ, ένταμ, παρμεζάνα)
μανιτάρια σωτέ, μπέικον, καραμελώμενο κρεμμύδι
Beef burger

Beef patty, tomato, lettuce, onion, pickles and if you wish :

Cheese (Cretan gruyere , smoked metsovone cheese, cheddar, emmental, edam,            

 parmesan) sautéed mushrooms, bacon, caramelized onions

Φ Α Γ Η Τ Ο  Ο Λ Η  Τ Η  Μ Ε Ρ Α  –  A L L  D A Y  F O O D  M E N U  ( 1 1 : 0 0  –  1 2 : 0 0 )

ΟΡΕΚΤΙΚΑ II APPETIZERS

Κρητικός ντάκος 

Κριθαροκούλουρα ξυλόφουρνου, φρέσκια ντομάτα, ξινομυζήθρα
Cretan dakos

Wheat rusks from the wood oven, fresh tomato, xinomizithra

Κρητική κρεατόπιτα
Γέμιση από αρνί,  Γραβιέρα, φέτα και δυόσμο
Cretan meat pie

 With  Lamb , gruyere, feta and mint

Γαρίδες κανταΐφι σαγανάκι
Γαρίδες, φύλλο κανταΐφι, ντομάτα, φέτα, φρέσκια ρίγανη
Shrimps Kantaifi saganaki 

Shrimps, kantaifi fyllo, tomato, feta cheese, fresh oregano

Χταπόδι
Σιγοψημένο, μαυρομάτικα φασόλια, κρέμα ταραμά
 Octopus

 Slow cooked octopus, black-eyed beans, fish roe cream

ΣΑΛΑΤΕΣ  II SALADS

Χωριάτικη σαλάτα II Greek salad

Αβοκάντο Χανίων και Σπανάκι 

Ντομάτα, θρουλισμένη φέτα, βινεγκρέτ βαλσάμικου
Avocado from Chania and spinach

Tomato, crumbled feta, balsamic vinaigrette

Κρητική Caesar

Kαπνιστό κοτόπουλο, Kρητικό απάκι, κρουτόν χωριάτικου ψωμιού,

παλαιωμένη παρμεζάνα, σπιτικό ντρέσιγκ Caesar

Cretan Caesar

Smoked chicken, Cretan apaki, farm bread croutons, aged parmesan, homemade

Caesar dressing

ΠΙΤΣΑ ΣΤΟΝ ΠΕΤΡΙΝΟ ΦΟΥΡΝΟ II PIZZA IN THE STONE OVEN

Φτιάχνουμε καθημερινά αυθεντικό Ναπολιτάνικο ζυμάρι και φρέσκια σάλτσα
ντομάτας και ψήνουμε την πίτσα στην πέτρα για μοναδικά αυθεντική γεύση.

Every day we make our own authentic Neapolitan dough and fresh tomato sauce and

we bake our pizza in the stone oven for a unique flavor.

Margherita

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

Capricciosa

Σάλτσα ντομάτας, τυρί fior di latte, χοιρινό καπνιστό Κρήτης, μανιτάρια,

αγκινάρα
Tomato sauce, fior di latte cheese, smoked Cretan ham, mushrooms, artichoke

Απάκι και ρόκα 

Σάλτσα ντομάτας, απάκι, τυρί fior di latte, ρόκα
Apaki and arugula

Tomato sauce, apaki, fior di latte, arugula

ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΚΑΙ ΡΙΖΟΤΤΟ II PASTA AND RISOTTO

Σπαγγέτι με ντομάτα και βασιλικό 

Spaghetti with tomato and basil

Σπιτικά ζυμαρικά Κρήτης με φρέσκο μοσχαρίσιο κιμά
 Homemade Cretan pasta with fresh veal sauce

Σπαγγέτι Carbonara Romana 

Καπνιστό χοιρινό, αυγό, παρμεζάνα, πεκορίνο
 Spaghetti Carbonara Romana

Smoked pork, egg, pecorino, parmesan

Κριθαρότο με γαρίδες
Λευκό κρασί Λήμνου, μπούκοβο, παρμεζάνα
 Pasta with shrimp

White wine from Limnos, hot peppers, parmesan

ΨΑΡΙ & ΚΡΕΑΣ II FISH & MEAT

Σολομός σχάρας 

Mε βραστά λαχανικά καιλαδολέμονο
Grilled salmon

With boiled vegetables and olive oil

Κοτόπουλο σχάρας με αρωματικά 

Grilled chicken with herbs

Μπιφτέκια σχάρας 

Ντομάτα, τζατζίκι, κρεμμυδάκι με μαϊντανό, πίτα
Grilled burgers

Tomato, tzatziki, onion with parsley, Pita bread

Χοιρινή μπριζόλα 

Στην σχάρα ή στο τηγάνι σβησμένη με κρασί
Pork chop

On the grill or in the pan with wine sauce

Αρνί μελωμένο
Πουρέ σελινόριζας, πλιγούρι με λαχανικά
 Slow cooked lamb

Celery purée, wheat with vegetables

Όλα τα πιάτα της ώρας συνοδεύονται από λαχανικά εποχής και επιλογή
από πουρέ πατάτας ή χειροποίητες πατάτες τηγανητές
All above dishes served with seasonal vegetables and your choice of potato

purée or hand cut fried potatoes

€ 7,50

€ 7,00

€ 7,50

€ 15,50

€ 8,00

€ 8,50

€ 7,50

€ 10,00

€ 9,50

€ 16,00

€ 8,00

€ 13,50

€ 14,50

€ 13,50

€ 9,00

€ 9,00

€ 15,50

€ 11,00

€ 15,00

€ 15,00

€ 11,50

€ 15,50

€ 15,50

€ 16,00

€ 15,50

€ 14,50

€ 15,00

€ 16,50

€ 17,50


