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Buffet option 

BUFFET PER PERSON – €25 
Enjoy a variety of dishes from our daily buffet 

BUFFET PER CHILD – €15  
For kids below 12 year old 

A la carte Meze 

 STUFFED VINE LEAVES 'DOLMADAKIA' – €8.5 
Delicately wrapped vine leaves, stuffed with herb-infused rice, served with local Greek-style yoghurt 

 

FRIED PRAWNS 'SAGANAKI' – €9.5 
Sautéd in a rich tomato sauce with a dash of ouzo and topped with feta cheese 

 

 FRIED ZUCCHINI – €6.5 
Fried zucchini topped with Greek kefalotiri cheese 

 

 TZATZIKI – €6 
Herb-infused Greek yoghurt mixed with cucumber, garlic and olive oil, served with pitta bread 

 

 SPICY CHEESE SPREAD 'TIROKAFTERI' – €6 
Traditional spicy feta spread, served with pitta bread 

 

MINI FRIED BEEF MEATBALLS – €9 
With chilly tomato sauce, chutney onion, cream cheese and pickles  

 

GRILLED SARDINES – €9 
Served with cherry tomatoes, fresh onion, parsley and extra virgin olive oil 

 

CHEESE AND COLD CUT PLATTER (2 PEOPLE) – €8.5 
Variety of Greek cheese, cold cuts, breadsticks and carob rusk 

A la carte Salads 

 GREEK SALAD – €7.5 
Tomato, cucumber, peppers, Cretan olives, onion, fine oregano, Greek feta cheese and extra virgin oil 

 

TUNA SALAD – €8 
Tuna with radish, fennel, pear, cucumber, coriander and finely chopped celery stalks, topped with ginger crumbs, lemon zest and 

extra virgin olive oil 

 

 CHICKEN SALAD – €8 
With grilled chicken, carrots, green apple, caramelized walnuts, sesame, cider vinegar and extra virgin oil 

 
 

In all our recipes we use extra-virgin olive oil, sourced from our family-owned olive trees located in the mountain village of Fourni, Crete 
Please inform us of any allergies or special dietary requirements that we should be aware of while preparing your meal 

Prices include all legal charges (VAT). Consumer is not obliged to pay if the receipt has not been received . 
Chef: Vasilis Dimitriou 

Opening Hours 19:00 -21:30 
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A la carte Main Dishes 

MOUSSAKA – €12.5 
Luscious layers of   sweet aubergine, zucchini, potatoes, juicy veal minced meat cooked in a tomato-based sauce, topped 

with  creamy  béchamel  sauce  and  grated  Cretan  cheese 

 

GRILLED CHICKEN BREAST – €13.5 
Served with fried potatoes hand made BBQ sauce and spicy cheese 

 

GREEK PORK STAKE – €18 
Served with fried potatoes hand made BBQ sauce and spicy cheese 

 

BEEF BURGER ON THE GRILL – €13.5 
Served with fried potatoes hand made BBQ sauce and spicy cheese 

 

BEEF STEAK – €21 
Served with fried potatoes hand made BBQ sauce and spicy cheese 

 

PORK SOUVLAKI – €13.5 
Marinated with Cretan herbs, served with fried potatoes, Greek pita, tzatziki  

 

MARINATED GREEK LAMB CHOPS – €16 
Served with fried potatoes hand made BBQ sauce 

 

FRESH SEA BASS FILLET – €16 
Grilled, topped with lemon and olive oil, served with boiled seasonal vegetables or fresh salad 

 

GRILLED PRAWNS – €17 
Served with boiled seasonal vegetables or fresh salad 

 

SEA BREAM ROLL – €16 
Cooked with tomato sauce, capers, thyme and rucola salad   

 

A la carte Desserts 

KATAIFI – €7 
Greek traditional shredded dough 'kataifi' pastry with nut filling and honey syrup– Served with ice cream 

 

CHOCOLATE SOUFFLÉ – €7 
With vanilla ice cream 

 

YOGURT WITH CRETAN THYME HONEY – €6 

FRESH SEASONAL FRUIT – €7 
 

In all our recipes we use extra-virgin olive oil, sourced from our family-owned olive trees located in the mountain village of Fourni, Crete 
Please inform us of any allergies or special dietary requirements that we should be aware of while preparing your meal 

Prices include all legal charges (VAT). Consumer is not obliged to pay if the receipt has not been received . 
Chef: Vasilis Dimitriou 
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Επιλογές Μπουφέ 

ΜΠΟΥΦΕΣ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ – €25 
Απολαύστε μια μεγάλη ποικιλία πιάτων από τον καθημερινό μας μπουφέ  

ΜΠΟΥΦΕΣ ΑΝΑ ΠΑΙΔΙ – €15  
Για παιδιά κάτω των 12 ετών 

Μεζεδάκια α λα Καρτ 

 ΝΤΟΛΜΑΔΑΚΙΑ – €8.5 
με ρύζι & αρωματικά χόρτα, τυλιγμένα σε αμπελόφυλλα με συνοδευτικό ντόπιο ξινό γιαούρτι 

 

ΓΑΡΙΔΕΣ ΣΑΓΑΝΑΚΙ – €9.5 
με ούζο και φέτα και ντακάκια με θυμάρι και γλυκάνισο 

 

 ΤΡΑΓΑΝΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ – €6.5 
Τηγανισμένα σε ελαιόλαδο και πασπαλισμένα με κεφαλοτύρι  

 

 TZATZIKI – €6 
με πίτες ελληνικές 

 

 ΤΥΡΟΚΑΦΤΕΡΗ – €6 
Με πίτες  ελληνικές 

 

ΚΕΦΤΕΔΑΚΙΑ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΑ – €9 
Πάνω σε φρυγανισμένο ψωμί, με τσίλι σάλτσα ντομάτα, chutney κρεμμυδιού, κρέμα τυρί και πίκλες 

 

ΣΑΡΔΕΛΕΣ ΣΤΗ ΣΧΑΡΑ – €9 
Παρέα με καλοκαιρινή σαλάτα από τοματίνια cherry φρέσκο κρεμμυδάκι, μαϊντανό και ελαιόλαδο 

 

ΠΙΑΤΕΛΑ (2 ΑΤΟΜΩΝ) – €8.5 
Με διάφορα Ελληνικά τυριά και αλλαντικά, αποξηραμένα φρούτα, κριτσίνια και μπουκιές χαρουπιού 

Σαλάτες α λα Καρτ 

ΧΩΡΙΑΤΙΚΗ ΣΑΛΑΤΑ  – €7.5 
με ντομάτα, αγγούρι, πιπεριά, ελιές, κρεμμύδι, φέτα  τυρί, ρίγανη, ξύδι και έξτρα παρθένο ελαιόλαδο  

 

ΣΑΛΑΤΑ ΤΟΝΟΥ – €8 
Με ραπανάκι, φινόκιο ,τόνο, αγγούρι  φλοίδες ,αχλάδι, κόλιανδρο ψιλοκομμένο  μίσχο  σέλινου ,τρίμα  τζίντζερ, ξύσμα  λάιμ και 

λαδολέμονο 

 ΣΑΛΑΤΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ – €8 
καρότο, μήλο, καρυδιά καραμελωμένα, κοτόπουλο, σουσάμι μηλόξυδο και εξτρά παρθένο ελαιόλαδο 

 
 
 

Σε όλες τις συνταγές χρησιμοποιείται έξτρα παρθένο ελαιόλαδο από την Φουρνή Κρήτης δικής μας παραγωγής.  
Παρακαλούμε πολύ να μας ενημερώσετε για οποιαδήποτε αλλεργία η διατροφική απαίτηση που πρέπει να γνωρίζουμε κατά την προετοιμασία του γεύματός σας. Στις τιμές 

περιλαμβάνονται όλες οι νόμιμες επιβαρύνσεις και φόροι. Υπεύθυνος Chef: Βασίλης Δημητρίου 
 

Opening Hours 19:00 -21:30 
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Κυρίως Πίατα α λα καρτ 

ΜΟΥΣΑΚΑΣ – €12.5 
παραδοσιακός με στρώσεις από πατάτας, κολοκυθάκι ,μελιτζάνας, γραβιέρα Κρήτης, μοσχαρίσιο κιμά και 

μπεσαμέλ 

ΣΤΗΘΟΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΣΧΑΡΑΣ – €13.5 
Σερβίρεται με πατάτες τηγανιτές και χειροποίητη bbq sauce &  τυροκαυτερή. 

 

ΧΟΙΡΙΝΗ ΜΠΡΙΖΟΛΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ – €18 
Σερβίρεται με πατάτες τηγανιτές και χειροποίητη bbq sauce & τυροκαυτερή 

 

ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ ΜΠΙΦΤΕΚΙ – €13.5 
Σερβίρεται με πατάτες τηγανιτές και χειροποίητη bbq sauce & τυροκαυτερή 

 

ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΑ ΜΠΡΙΖΟΛΑ – €21 
Σερβίρεται με πατάτες τηγανιτές και χειροποίητη bbq sauce & τυροκαυτερή 

 

ΧΟΙΡΙΝΑ ΣΟΥΒΛΑΚΙΑ – €13.5 
Μαριναρισμένα με βότανα, σερβίρονται με πατάτες τηγανιτές, τζατζίκι και Ελληνική πίτα 

 

ΑΡΝΙΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΪΔΑΚΙΑ – €16 
Σερβίρεται με πατάτες τηγανιτές και χειροποίητη bbq sauce από τον chef 

 

ΦΙΛΕΤΟ ΑΠΟ ΦΡΕΣΚΟ ΛΑΒΡΑΚΙ ΣΧΑΡΑΣ – €16 
Σερβίρεται με φρέσκα λαχανικά βραστά και λαδολέμονο 

 

ΓΑΡΙΔΕΣ ΣΧΑΡΑΣ – €17 
Σερβίρεται με φρέσκα λαχανικά βραστά και λαδολέμονο 

 

ΤΣΙΠΟΥΡΑ ΡΟΛΑΚΙ – €16 
Ψημένη μέσα σε μεσογειακή σάλτσα ντομάτας , με ελιές κάπαρη, θυμάρι και ρόκα 

 

Γλυκά α λα Καρτ 

ΚΑΝΤΑΪΦΙ – €7 
Παραδοσιακό κανταΐφι με ξηρούς καρπούς και παγωτό με μαστίχα Χίου  

 

ΣΟΥΦΛΕ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ – €7 
Με παγωτό βανίλια 

 

ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΜΕ ΘΥΜΑΡΙΣΙΟ ΜΕΛΙ Η ΦΡΟΥΤΑ – €6 

ΠΙΑΤΕΛΑ ΜΕ ΦΡΟΥΤΑ ΕΠΟΧΗΣ – €7 
 

 
 

Σε όλες τις συνταγές χρησιμοποιείται έξτρα παρθένο ελαιόλαδο από την Φουρνή Κρήτης δικής μας παραγωγής.  
Παρακαλούμε πολύ να μας ενημερώσετε για οποιαδήποτε αλλεργία η διατροφική απαίτηση που πρέπει να γνωρίζουμε κατά την προετοιμασία του γεύματός σας. Στις τιμές 

περιλαμβάνονται όλες οι νόμιμες επιβαρύνσεις και φόροι. Υπεύθυνος Chef: Βασίλης Δημητρίου 
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