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ΚΑΦΈΔΕΣ

COFFEES

Φρέντο Εσπρέσο (μονός)
Φρέντο Εσπρέσο (διπλός)
Φρέντο Καπουτσίνο
Φρέντο Καπουτσίνο Con Panna

Freddo Espresso (odd)
Freddo Espresso (double)
Freddo Cappuccino
Freddo Cappuccino Con Panna

Mochaccino Φρέντο
Frozen Vanilla Εσπρέσο

Freddo Mochaccino
Frozen Vanilla Espresso

Στιγμιαίος Καφές Φραπέ*
Στιγμιαίος Καφές Ζεστός
Στιγμιαίος Καφές Φραπέ
με Παγωτό
Στιγμιαίος Καφές Φραπέ
με Λικέρ Baileys

Instant Coffee Frape*
Instant Coffee Hot
Instant Coffee Frappe
with Ice Cream
Instant Coffee Frappe
with Baileys Liqueur

Εσπρέσο*
Εσπρέσο Doppio
Εσπρέσο Lungo
Εσπρέσο Con Panna

Espresso*
Espresso Doppio
Espresso Lungo
Espresso Con Panna

Εσπρέσο Macchiato

Espresso Macchiato

Εσπρέσο Affrogatto

Espresso Affrogatto

Καπουτσίνο
Grande Καπουτσίνο

Cappuccino
Grande Cappuccino

Καπουτσίνο Con Panna

Cappuccino Con Panna

Καφές Latte

Latte

Ελληνικός Καφές (μονός)
Ελληνικός Καφές (διπλός)

Greek Coffee (odd)
Greek Coffee (double)

*Διατίθενται και ντεκαφεϊνέ

*Also available decaf

ΚΑΦΈΣ ΦΊΛΤΡΟΥ

FILTER COFFEE

(με σαντιγί)

(παγωτό βανίλια, εσπρέσο, σαντιγί)

(με προσθήκη ροζέτας σαντιγί)
(με αφρόγαλα)

(με μια μπάλα παγωτό βανίλια)

(διπλή δόση espresso)
(με σαντιγί)

(με προσθήκη ζεστού γάλακτος)

(with whipped cream)

(vanilla ice cream, espresso, whipped cream)

(with whipped cream)
(with milk cream)

(with a scoop of vanilla ice cream)

(double dose of espresso)
(with whipped cream)
(with hot milk)

Κλασικός

Classic

Καραμέλα

Caramel

Φουντούκι

Hazelnut

Ιρλανδικός Καφές

Irish Coffee

(καφές φίλτρου με whiskey & σαντιγί)

(filter coffee with whiskey & whipped cream)

ΚΡΥΟ TΣΆΙ

ICE TEA

ARIZONA (473ml)		
- πράσινο τσάι με ρόδι
- πράσινο τσάι με μέλι
- λευκό τσάι με μύρτιλο

FUZE TEA (500ml)

- black lemon χωρίς ζάχαρη
- green passionfruit χωρίς ζάχαρη
- λεμόνι με εκχύλισμα λουίζας
- ροδάκινο με εκχύλισμα ιβίσκου

YAMAS (355ml)

- ρόδι και μέλι
- ροδάκινο & μέλι
- μάνγκο & μέλι
- λεμόνι & μέλι
- βατόμουρο & μέλι
- χαμομήλι, μέλι & θυμάρι
- κάνναβη & μέλι

LIFE TSAI (500ml)

- green tea with pomegranate
- green tea with honey
- white tea with blueberry
- black lemon sugar free
- green passionfruit sugar free
- lemon with louiza extract
- peach with hibiscus extract
- pomegranate & honey
- peach & honey
- mango & honey
- lemon & honey
- raspberry & honey
- chamomile, honey & thyme
- cannabis & honey

- earl grey ice tea λεμόνι
- ceylon ice tea ροδάκινο
- ice green & matcha tea
πράσινο μήλο, δυόσμος
- ice green tea λεμόνι ginger (ENERGIZE)
- ice tea blueberry ginseng (UPLIFT)

- earl grey ice tea lemon
- ceylon ice tea peach
- ice green & matcha tea
green apple, mint
- ice green tea lemon ginger
- ice tea blueberry ginseng

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΆ

SOFT DRINKS

Coca Cola - Light - Zero / Sprite		

250ml

Fanta Πορτοκάλι / Λεμόνι

Fanta Orange / Lemon

250ml

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΆ

SOFT DRINKS

ΧΑΝΙΩΝ ΓΕΡΑΝΙ

GERANI CHANIA

Γκαζόζα

Gazoza Traditional Soda

250ml

Μπυράλ

Biral Traditional Soda

250ml

Πορτοκαλάδα / Λεμονάδα

Οrangeade / Lemonade

250ml

Σόδα

Soda

250ml

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΆ PREMIUM / REFRESHMENTS PREMIUM
3 cents Pink Grapefruit Soda / Gentlemen’s Soda / Ginger Beer

200ml

Red Bull Energy Drink / Red Bull Sugar Free

200ml

ΝΕΡΆ

WATER

* Pet συσκευασία

* Pet bottle

Φυσικό μεταλλικό
νερό Ζαγόρι

Natural mineral
water Zagori

500ml / 1L / 1,5L

* Γυάλινη συσκευασία

* Glass bottle

Φυσικό μεταλλικό νερό Voss
Φυσικό μεταλλικό νερό Evian
Φυσικό μεταλλικό νερό Evian

Natural mineral water Voss 800ml
Natural mineral water Evian 750ml
Natural mineral water Evian 330ml

Φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι

Natural mineral water Zagori 1Lt

Φυσικό μεταλλικό νερό Σαμαριά

Natural mineral water Samaria 1Lt

Φυσικό μεταλλικό ανθρακούχο
νερό San Pellegrino

Sparkling water
San Pellegrino

750ml

Ανθρακούχο νερό Ζαγόρι

Sparkling water Zagori

750ml

Ανθρακούχο νερό Ζαγόρι

Sparkling water Zagori

330ml

Ανθρακούχο νερό Evian

Sparkling water Evian

750ml

Ανθρακούχο νερό Evian

Sparkling water Evian

330ml

Ανθρακούχο νερό Ιόλη

Sparkling water Ioli

330ml

Ανθρακούχο νερό Perrier

Sparkling water Perrier

330ml

ΦΥΣΙΚΟΊ ΧΥΜΟΊ

FRESH JUICES

Χυμός πορτοκάλι ή λεμόνι

Orange or lemon juice		

Χυμός ανάμεικτος

Juice mixed		

από 3 φρέσκα φρούτα επιλογής:
πορτοκάλι, φράουλα, ακτινίδιο
μπανάνα, μήλο, αχλάδι

3 fresh fruit choice:
orange, strawberry, kiwi
banana, apple, pear

Χυμός μπανάνα & πορτοκάλι

Banana & orange juice		

Χυμός μήλο, καρότο & πορτοκάλι

Apple, carrot & orange juice		

ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ
ΧΥΜΟΊ

PACKAGED
JUICES

Πορτοκάλι / Μπανάνα / Βύσσινο
Ανανάς / Μήλο / Ροδάκινο

Orange / Banana / Cranberry
Pineapple / Apple / Peach

ΦΡΟΥΤΟΣΑΛΆΤΕΣ / FRESH FRUIT SALAD
Φρουτοσαλάτα με 5 ειδών φρέσκα φρούτα εποχής
Fruit salad with 5 kinds of fresh seasonal fruits
- 2 άτομα / 2 persons
- 4 άτομα / 4 persons

ΠΑΓΩΤΆ

ΙCE CREAMS

το παγωτό μας είναι από φρέσκο γάλα

οur ice cream is made from fresh milk

Βανίλια, Σοκολάτα
Φράουλα, Μπανάνα
Cookies
Cheesecake
Στρατσιατέλα

Vanilla, Chocholate
Banana, Strawberry		
Cookies		
Cheesecake		
Stratsiatela		

* Σερβίρονται 3 μπάλες παγωτό

* Served 3 scoops of ice cream

Παιδικό παγωτό (1 μπάλα)

Children ice cream (1 scoop)		

MILK SHAKE
Βανίλια, Σοκολάτα
Φράουλα, Μπανάνα
Cookies
Cheesecake
Στρατσιατέλα

Vanilla, Chocholate
Banana, Strawberry		
Cookies		
Cheesecake		
Stracciatella		

ΓΡΑΝΊΤΕΣ

GRANITA

Λεμόνι ή Φράουλα
Ανάμεικτη

Lemon or Strawberry
Μixed

SMOOTHIES ALTERRA
Tropical Mix

Tropical Mix 		

Red Passion

Red Passion 		

Yellow Sunrise

Yellow Sunrise 		

Green Freak

Green Freak 		

Pink Paradise

Pink Paradise 		

Wild Forest

Wild Forest 		

Χωρίς Ζάχαρη & 100% Φυσικά Φρούτα

No Sugar & 100% Natural Fruits

ανανάς, παπάγια, μάνγκο
φράουλα, βατόμουρο, μάνγκο
μάνγκο, ροδάκινο, ανανάς
σπανάκι, καρότο, πορτοκάλι, ανανάς
φράουλα, ροδάκινο, μάνγκο
φράουλα, μύρτιλο, βατόμουρο,
μούρο, φραγκοστάφυλο, κόκκινο
και μαύρο κεράσι

pineapple, papaya, mango

strawberry, raspberry, mango
mango, peach, pineapple

spinach, carrot, orange, pineapple
strawberry, peach, mango

strawberry, blueberry, raspberry,
berry, gooseberry, red
and black cherry

CIDER
Strongbow Apple (4.5%)			
Strongbow Red Berries (4.5%) 			
Strongbow Cucumber & Mint (4.5%) 			

ΜΠIΡΕΣ / BEERS
Heineken
Heineken Silver
Heineken 0.0%
Alfa
Amstel
Fischer
Μάμος (Mamos)
Sol
Erdinger
Amstel Radler Lemon
“ζ” eza Hellenic
Nήσος (Nissos)
BIO All-Day

Paulaner Weiss
Pilsner Urquell
Stella Artois
Stella Artois 0%
Becks
Miller
Peroni Nastro Azzurro
Corona
Bud
Estrella Barcelona
Estrella Galicia
Estrella Inedit

330ml
330ml
330ml
330ml
330ml
330ml
330ml
330ml
330ml
330ml
330ml
330ml

1L
DRAFT BEERS
		

		
Ποτήρι
Μεγάλο
Ποτήρι
Big Glass
Glass

Heineken
Alfa				
“ζ” eza Hellenic Lager
Stella Artois		

			
		

330ml
330ml
330ml
330ml
275ml
330ml
330ml
355ml
330ml
330ml
330ml
750ml

ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΏΔΗ / SPIRITS
Whiskey		
Special
Whiskey
Premium
Whiskey
Super Premium
Whiskey
Malt
Whiskey
Malt Special
Whiskey

Liquer		
Brandy
Brandy
Brandy

(METAXA 5*)
(METAXA 7*)
(PRIVATE RESERVE)

Aperitif		
Bourbon		

- Martini Bianco
- Rosato

Vodka		
Special
Vodka
Premium
Vodka
Super Premium
Vodka

- Rosso
- Extra Dry

Digestive		
- Jargemeister

Bombay

Sapphire Gin

Tequila		
Special
Tequila
Premium
Tequila

Chandon garden spritz		
- φιάλη / bottle		
Aperol spritz
- φιάλη / bottle		

Rum		
Rum Anego		
Rum Special		

RTD’S
Breezer Καρπούζι / Πορτοκάλι

Breezer Watermelon / Orange		

Shot			
Shot Special			
Pitcher of Alcohol		
Κανατάκι
Special Pitcher of Alcohol		
Κανατάκι Special
Φιάλη Simple
Φιάλη Special
Φιάλη Premium

Bottle Simple

750ml

Bottle Special

750ml

Bottle Premium

750ml

ΣΤΑ LIVE EVENTS & PARTIES (ΜΕΤΆ ΤΙΣ 19:00) ΟΙ ΤΙΜΈΣ ΣΤΑ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΏΔΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΟΎΝΤΑΙ.
ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΊΤΕ ΑΠΌ ΤΟ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟ.
AT LIVE EVENTS & PARTIES (AFTER 19:00) THE PRICES OF SPIRITS DIFFER.
FOR MORE INFORMATION ASK THE WAITER.

CLASSIC COCKTAILS
CUERVO SQUEEZE

Jose Cuervo Especial Silver, lime juice, sparkling lemonade

MAI TAI

Blend of rums, orgeat syrup, orange curacao, lime juice

MOJITO

Rum, lime, simple syrup, lime juice, spearmint leaves
FLAVORS: strawberry - passion - mango - pineapple

CAIPIRINHA

Brazilian Rum, lime juice, simple syrup

CAIPIROSKA

Vodka, lime juice, simple syrup

MARGARITA

Tequila blanco, lime, lemon juice, triple sec
FLAVORS: strawberry - mango - pineapple

CUBA LIBRE

Aged Rum, coca cola, lime juice, splash of simple syrup

PINA COLLADA

Rum, pineapple juice, coconut milk, orgeat syrup

DAIQUIRI

Rum, lime juice, simple syrup
FLAVORS: strawberry - passion - watermelon - mango - pineapple - melon

COSMOPOLITAN

Vodka citron, lime juice, cointreau, orange flame bitters on top

GIN FIZZ

Gin, lemon lime juice, simple syrup, soda

LONG ISLAND ICED TEA

Vodka, Gin, Rum, Tequila, cointreau, homemade sweet sour mix, cola

ΑΠΟΣΤΆΓΜΑΤΑ

DISTILLED DRINKS

ΕΛΛΗΝΙΚΆ
Ούζο (Mini Πλωμάρι) 200ml
Τσίπουρο 200ml

GREEK
Ouzo (Mini Plomari) 200ml		
Tsipouro 200ml

ΑΠΟΣΤΆΓΜΑΤΑ

DISTILLED DRINKS

ΚΡΗΤΙΚΑ

CRETAN

Τσικουδιά 200ml
Ρακόμελο 200ml

Raki 200ml		
Rakomelo 200ml		

ΚΡΑΣΙΆ

WINES

Φιάλη Κρασί (Λευκό-Κόκκινο)

Bottle Wine (Red-White) 750ml

Μπουκάλι Κρασί 187ml

Bottle of Wine 187ml		

(Bianco Nero Λευκό - Κόκκινο - Ροζέ)

ΓΛΥΚΆ ΚΡΑΣΙΆ

(Bianco Nero Red - White - Rose)

SWEET WINES

ΠΟΤΉΡΙ

GLASS

Σαγκριά
Σάμος Vin Doux
Vinsanto
Μαυροδάφνη

Sangria		
Samos Vin Doux		
Vinsanto		
Mavrodaphne of Patras		

ΑΦΡΏΔΕΙΣ ΟΊΝΟΙ / SPARKLING WINES
Ποτήρι Moscato D’ Asti 200ml
Ποτήρι Asti Martini 200ml
Ποτήρι Prosecco 200ml
Ποτήρι Martini Sparkling Asti 200ml

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΆ ΠΟΤΩΝ / ACCOMPANYINGDRINKS
ΠΛΑΤΌ ΤΥΡΙΏΝ / CHEESE PLATTER

γραβιέρα Κρήτης, γραβιέρα με μπούκοβο, μπλε τυρί Δανίας, κατσικίσιο πιπεράτο
τυρί, ξηρό ανθότυρο. Συνοδεύεται με μέλι, μαρμελάδα βερίκοκο & κριτσίνια
- Cretan gruyere, boukovo gruyere, Danish blue cheese, goat’s pepper cheese,
“Mizithra” dried cream cheese. Accompanied with honey, apricot jam & breadsticks

ΠΛΑΤΌ ΤΥΡΙΏΝ & ΑΛΛΑΝΤΙΚΏΝ / COLD CUTS & CHEESE PLATTER

- γραβιέρα Κρήτης, γραβιέρα με μπούκοβο, μπλε τυρί Δανίας, κατσικίσιο
πιπεράτο τυρί, ξηρό ανθότυρο, σαλάμι Μιλάνου, μπριζόλα Fuego, γαλοπούλα ψητή
στη λαδόκολλα, μορταδέλα ψητή, προσούτο. Συνοδεύεται με πικάντικο ντιπ,
μαρμελάδα βερίκοκο & κριτσίνια
- Cretan gruyere, boukovo gruyere, Danish blue cheese, goat’s pepper cheese,
“Mizithra” dried cream cheese, Salame Milanese, smoked Fuego steak, grilled turkey,
grilled mortadella, prosciutto. Accompanied with honey, apricot jam & breadsticks.
Accompanied with spicy dip, apricot jam & breadsticks

ΣΑΜΠΆΝΙΕΣ / CHAMPAGNES
Moët & Chandon Brut

200ml

Moët & Chandon Nectar

200ml

Moët & Chandon Rosé

200ml

Moët & Chandon Brut

750ml

Moët & Chandon Nectar

750ml

Moët & Chandon Ice

750ml

Moët & Chandon N.I.R. Nectar Impérial Rosé

750ml

Moët & Chandon Rosé

750ml

Moët & Chandon Ice Rosé

750ml

Moët & Chandon Brut

1,5lt

Moët & Chandon Ice

1.5 lt

Moët & Chandon Ice Rosé

1.5 lt

Moët & Chandon Nir

1.5 lt

Veuve Clicquot Brut

750ml

Veuve Clicquot Rosé

750ml

Veuve Clicquot brut

1,5 lt

Veuve Clicquot rosé

1,5 lt

Dom Perignon Brut

750ml

Dom Perignon Rosé

750ml

Cristal Brut

750ml

Cristal Rosé

750ml

Armand de Brignac Brut Gold

750ml

Armand de Brignac Rosé

750ml

Armand de Brignac Blanc de Blancs

750ml

ΠΡΩΙΝΌ / BREAKFAST
// Served 9:00 - 12:00

ΚΡΗΤΙΚΟ | CRETAN

- ψωμί 2 ειδών, βούτυρο, μέλι, φρέσκος χυμός, πορτοκάλι ντακάκι
με φρέσκια τομάτα, γραβιέρα, μυζηθρένια καλιτσούνια σύγκλινο, καφέ ή τσάι
- two types of bread, butter, honey, fresh orange juice, mini “Dakos” (barley rusk)
with fresh tomato, graviera “Kalitsounia” (myzithra cheese pastries), Siglino
(smoked pork bites), coffee or tea

SPECIAL*

- ψωμί 2 ειδών, βούτυρο, μέλι, φρέσκος χυμός πορτοκάλι, αυγά με μπέικον,
τυρί, γαλοπούλα καπνιστή, μαρμελάδα, κέικ, καφέ ή τσάι
- two types of bread, butter, honey, fresh orange juice,
eggs with bacon, cheese, smoked turkey, jam, cake, coffee or tea

ΑΓΓΛΙΚΟ | ENGLISH*

- ψωμί 2 ειδών, αυγά με μπέικον, ντομάτα ψημένη, φασόλια,
λουκάνικο, βούτυρο, μαρμελάδα, κέικ, καφέ ή τσάι
- two types of bread, eggs with bacon, baked tomato, baked beans,
sausage, butter, jam, cake, coffee or tea

ΚΛΑΣΙΚΟ | CLASSIC

- ψωμί 2 ειδών, βούτυρο, μέλι, μαρμελάδα, κέικ, καφέ ή τσάι
- two types of bread, butter, honey, jam, cake, coffee or tea

CABANA MARE

- κρουασάν με γέμιση σοκολάτα και επικάλυψη γκανάζ σοκολάτας
- croissants with chocolate filling and chocolate ganache coating
* χτυπητά αβγά / * scrambled eggs

ΟΜΕΛΈΤΕΣ / OMELETTES
// Served 9:00 - 14:00

ΚΛΑΣΙΚΗ | CLASSIC
- τυρί, ντομάτα
- cheese, tomato

ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ | VEGGIE

- ντομάτα, πιπεριές, ελιές, μανιτάρια, κολοκυθάκι, τριμμένο τυρί
- tomato, peppers, olives, mushrooms, zucchini, grated cheese

ΣΠΕΣΙΑΛ | SPECIAL

- τυρί, ζαμπόν, γαλόπουλα, μπέικον, ντομάτα, πιπεριές
- cheese, ham, turkey, bacon, tomato, peppers

ΑΣΠΡΑΔΙΑ | EGG WHITES

- 5 ασπράδια, γαλοπούλα βραστή, ντομάτα
- 5 egg whites, turkey, tomato

BRUNCH TIME
// Served 09:00 - 14:00

ΑΥΓΑ ΤΗΓΑΝΗΤΑ ΜΕ ΜΠΕΙΚΟΝ | FRIED EGGS WITH BACON

- σε αρωματισμένο χωριάτικο ψωμί με προζύμι, λάδι τρούφας και μπεσαμέλ
- in flavored sourdough bread, truffle oil and bechamel sauce

ΑΥΓΑ ΠΟΣΕ ΜΕ PHILADELPHIA
POACHED EGGS WITH PHILADELPHIA

- γαλοπούλα, ντοματίνια σε αρωματισμένο ψωμί ολικής με προζύμι
και λάδι τρούφας
- turkey, cherry tomatoes in flavored sourdough bread and truffle oil

CROQUE MONSIER

- φρυγανισμένο χωριάτικο ψωμί με κρέμα τυριού, ζαμπόν ή γαλοπούλα
- toasted bread with cream cheese, ham or turkey

CROQUE MADAM

- φρυγανισμένο χωριάτικο ψωμί με κρέμα τυριού, μπέικον, αυγό τηγανητό ή ποσέ
- toasted bread with cream cheese, bacon, fried or poached eggs

ΒΆΦΛΕΣ | WAFFLES*

- με νουτέλα και φρέσκα φρούτα / with nutella and fresh fruits

ΒΆΦΛΕΣ | WAFFLES*

- με μέλι, καρύδια και φρέσκα φρούτα / with honey, nuts and fresh fruits
* σερβίρονται με παγώτο 1 μπάλα παγωτό / * served with ice cream 1 scoop

ΤΟΣΤ-ΜΠΑΓΚΈΤΑ / TOAST-BAGUETTE
ΤΟΣΤ | TOAST - ζαμπόν, τυρί / ham, cheese
ΤΟΣΤ | TOAST - γαλοπούλα, τυρί - turkey, cheese
ΜΠΑΓΚΈΤΑ ΚΛΑΣΙΚΉ | CLASSIC BAGUETTE

- ζαμπόν ή μπέικον ή γαλοπούλα, τυρί edam, μαγιονέζα, πράσινη λόλα, ντομάτα
- ham or bacon or turkey, edam cheese, mayo, green lola, tomato

ΜΠΑΓΚΈΤΑ ΚΟΤΌΠΟΥΛΟ | CHICKEN BAGUETTE

- βραστό κοτόπουλο, σάλτσα αβοκάντο με γιαούρτι, φρέσκια ντομάτα, πράσινη λόλα
- fresh chicken, yogurt & avocado sauce, tomato, green lola

ΜΠΑΓΚΈΤΑ ΣΟΛΟΜΟΎ* Ή ΤΟΝΟΥ / SALMON* OR TUNA BAGUETTE

- καπνιστός σολoμός Σκωτίας ή τόνος, κρέμα τυρί, άνηθο, λόλα, αγγούρι, χυμός lime
- salmon or tuna, cream cheese, dill, lola, cucumber, lime

ΜΠΑΓΚΈΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ | VEGETABLES BAGUETTE
- λαχανικά, τυριά, λάδι βασιλικού & βινεγκρέτ βαλσάμικο
- vegetables, cheese, basil oil & balsamic vinaigrette
* Κατεψυγμένο προϊόν / * Frozen product
** Επιλογή ψωμιού λευκό ή μαύρο / ** Choice of bread white or wholegrain

ΑΡΑΒΙΚΈΣ ΠΊΤΕΣ / PITA BREAD
ΨΗΤΆ ΛΑΧΑΝΙΚΆ | GRILLED VEGETABLES

- κολοκύθι, μανιτάρι, πιπεριά, τυρί, πέστο βασιλικού, βαλσάμικο
- courgette, mushrooms, green pepper, cheese, basil pesto, balsamico

ΓΑΛΟΠΟΎΛΑ | TURKEY

- καπνιστή γαλοπούλα, ντομάτα, πράσινη λόλα, κρέμα τυρί
- smoked turkey, tomato, green lola, cream cheese

ΚΟΤΌΠΟΥΛΟ | CHICKEN

- ψητό κοτόπουλο, ντομάτα, τυρί edam, πράσινη λόλα, κοκτέιλ σως
- grilled chicken, tomato, edam cheese, green lola, cocktail sauce
* Σερβίρονται με πράσινη σαλάτα / * Served with green salad

“SOUVLAKI”
ΣΟΥΒΛΆΚΙ ΧΟΙΡΙΝΌ (ΤΜΧ) | PORK SOUVLAKI (PER PIECE)
ΣΟΥΒΛΆΚΙ ΚΟΤΌΠΟΥΛΟ ΣΤΉΘΟΣ (ΤΜΧ)
CHICKEN BREAST SOUVLAKI (PER PIECE)
* Συνοδεύεται με μίνι πιτάκι ή ψωμί / * Served with mini pita bread or bread

ΤΗΓΑΝΙΤΈΣ ΠΑΤΆΤΕΣ | FRENCH FRIES
ΤΗΓΑΝΙΤΈΣ ΠΑΤΆΤΕΣ ΜΕ ΤΥΡΊ | FRENCH FRIES WITH CHEESE
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΌΣ ΓΎΡΟΣ (ΜΕΡΊΔΑ)
TRADITIONAL GREEK GYROS (FOR 1 PERSON)

- Φρέσκος ψιλοκομμένος γύρος χοιρινός, πατάτες τηγανιτές, πίτα,
ντομάτα, κρεμμύδι, σως γιαουρτιού
- Fresh minced pork gyros with potatoes, pie, tomato, onions, yoghurt sauce

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΌΣ ΓΎΡΟΣ (ΓΙΑ 2 ΆΤΟΜΑ)
TRADITIONAL GREEK GYROS (FOR 2 PERSONS)

- Φρέσκος ψιλοκομμένος γύρος χοιρινός, πατάτες, ντομάτα,
σως γιαουρτιού και μαϊντανός σε 2 πίτες
- Fresh minced pork gyros with potatoes, pie, tomato, onions, yoghurt sauce

ΣΑΛΆΤΕΣ / SALADS
ΣΑΛΆΤΑ ΤΟΥ ΚΑΊΣΑΡΑ | CAESAR’S SALAD

- κοτόπουλο ψητό, καρδιές μαρουλιού, iceberg ζουλιέν, ντοματίνια,
καλαμπόκι, κρουτόν, σάλτσα του Καίσαρα, φλoίδες παρμεζάνας
- grilled chicken, lettuce, iceberg julienne, cherry tomatoes,
corn, crouton, Caesar’s sauce, parmesan flakes

ΚΡΗΤΙΚΉ ΣΑΛΆΤΑ / CRETAN SALAD

- φωλιά παξιμαδιού, ντοματίνια, αγγούρι, κρεμμύδι, κάπαρη, κρίταμο,
αλατσοελιές, πατάτα, μους γαλομυζήθρας Σφακίων & πέστο βασιλικού
- whole wheat dusk nest, cherry tomatoes, cucumber, onions,
fresh cappers, kritamo, salted olives, potato, mizithra cheese mousse
(Sfakia specialty) & pesto sauce

CABANA MARE

- ρόκα, σπανάκι, κατσικίσιο τυρί, ψητά ροδάκινα, κουκουνάρι & βινεγκρέτ ροδιού
- arugula, spinach, goat cheese, grilled peaches, p
 ine nuts served
with pomegranate vinaigrette

ΚΡΗΤΙΚΌΣ ΝΤΆΚΟΣ | CRETAN “DAKOS”

- παξιμάδι χαρουπιού, πολύχρωμα ντοματίνια, μ
 ούς γαλομυζήθρας Σφακίων,
πέστο βασιλικού &
 φρέσκια ρίγανη
- whole wheat dusk, charoupi, colorful cherry tomatoes, m
 izithra cheese mousse
(Sfakia specialty), pesto sauce &
 hand-picked oregano

ΣΑΛΆΤΑ ΣΟΛΟΜΟΎ | SALMON SALAD

- καπνιστός σολομός Σκωτίας, baby σπανάκι, iceberg ζουλιέν,
κρέμα τυρί, καρύδια, άνηθος, χυμός lime & ντρέσινγκ με κρέμα τυριού
- Scottish smoked salmon, baby spinach, iceberg julienne
cream cheese, wallnuts, dill weed, lime juice & cream cheese dressing

ΧΩΡΙΆΤΙΚΗ | GREEK SALAD

- ντομάτα, αγγούρι, κρεμμύδι, ελιές, φέτα
- tomato, cucumber, onions, olives, feta cheese

BURGERS
CLASSIC BURGER

- μοσχαρίσιο μπιφτέκι 200gr, λόλα, ντομάτα, μαγιονέζα
- beef burger 200gr, lola, tomato, mayonnaise

CHEESEBURGER

- μοσχαρίσιο μπιφτέκι 200gr, λόλα, ντομάτα, καραμελωμένο κρεμμύδι,
μπέικον, τυρί edam
- beef burger 200gr, lola, tomato, caramelized onions, bacon edam cheese

CABANA MARE BURGER

- μοσχαρίσιο μπιφτέκι 200gr, ντομάτα, καραμελωμένο κρεμμύδι
μανιτάρια, σώς bbq, cheddar, λιωμένα κίτρινα τυριά, σώς Cabana Mare
- beef burger 200gr, tomato, caramelized onions, mushrooms
bbq sauce, cheddar, melted cheese, Cabana Mare sauce

CHICKEN BURGER

- φιλέτο κοτόπουλο, ντομάτα, μπέικον, τυρί edam, λόλα, σως μέλι μουστάρδα
- chicken fillet, tomato, bacon, edam cheese, lola, honey and mustard sauce

VEGGIE BURGER

- μανιτάρι πορτομπέλο & πλευρώτους, καραμελωμένο κρεμμύδι,
σκορδόλαδο,ντομάτα, πράσινη λόλα, πιπεριά, κρέμα τυρί κέτσαπ, πάπρικα γλυκιά
- portobello & plevrotous mushroom, caramelized onions, garlic oil, tomato,
green lola, cream cheese, pepper, paprika
* Σερβίρονται με τηγανιτές πατάτες / * Served with French fries

CLUB SANDWICH
PAN CAKES SANDWICH
ΑΛΛΑΝΤΙΚΏΝ | COLD CUTS

- ζαμπόν, τυρί ένταμ, μπέικον, ντομάτα, πράσινη λόλα,
σως μέλι μουστάρδα, πατάτες τηγανιτές
- ham, edam cheese, bacon, tomato, green lola, honey
and mustard sauce, chips

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ | CHICKEN

- κοτόπουλο, τυρί edam, ντομάτα, πράσινη λόλα, σως μέλι μουστάρδα,
πατάτες τηγανιτές
- chicken, edam cheese, tomato, green lola, honey and mustard, chips

ΣΟΛOΜΟ | SALMON

- μαύρο ψωμί, σολoμό, πράσινη λόλα, αγγούρι, κρέμα τυρί, πατάτες τηγανιτές
- whole wheat bread salmon, green lola, cucumber, cream cheese, chips

PIZZA
ΚΡΗΤΙΚΗ | CRETAN

- σάλτσα ντομάτας, τυρί, σύγκλινο, ελιές μαύρες, μανιτάρια φλοίδες γραβιέρας,
άγριο χόρτο, θυμάρι
- tomato sauce, cheese, sigklino(smoked pork bites), black olives, mushrooms
cheese flakes, wild greens, thyme

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ | CHICKEN

- σάλτσα ντομάτας, κοτόπουλο, μίγμα τυριών, μανιτάρια, κρέμα γάλακτος
- tomato sauce, chicken, 2 kinds of cheese, mushrooms, fresh cream

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | MARGARITA

- σάλτσα ντομάτας, μίγμα τυριών, φρέσκια βουβαλίσια μοτσαρέλα,
ντομάτα, ρίγανη
- tomato sauce, cheese, fresh buffalo mozzarella, tomato, oregano

ΣΠΕΣΙΑΛ | SPECIAL

- σάλτσα ντομάτας, μίγμα τυριών, ζαμπόν, μπέικον, πεπερόνι γαλοπούλα,
μανιτάρια, πράσινη πιπεριά, ρίγανη
- tomato sauce, mixcheese, ham, bacon, pepperoni, turkey, mushrooms
green peppers, oregano

ΖΥΜΑΡΙΚΆ / PASTA
ΛΙΓΚΟΥΙΝΙ ΚΑΡΜΠΟΝΆΡΑ* | LINGUINE CARBONARA*

- μπέικον, παλαιωμένη παρμεζάνα, κρέμα γάλακτος, φρέσκο μαϊντανό
- bacon, aged parmesan cheese, fresh cream, fresh parsley
* προσθήκη κοτόπουλου / * add chicken

ΠΕΝΕΣ | PENNE PASTA

- με σάλτσα φρέσκιας ντομάτας, λάδι βασιλικού και βουβαλίσια μοτσαρέλα
- with fresh tomato sauce, basil oil and buffalo mozzarella cheese

ΡΙΖΌΤΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ & ΛΑΧΑΝΙΚΏΝ
CHICKEN & VEGETABLES RISOTTO

- κοτόπουλο, κολοκύθι, καρότο, μανιτάρι, ντοματίνια, παρμεζάνα, θυμάρι
- chicken, courgette, carrot, mushrooms, cherry tomatoes,
parmesan cheese, thyme

ΚΡΙΘΑΡΟΤΟ ΓΑΡΊΔΑΣ | ORZO PASTA WITH SHRIMPS

Όλα τα πιάτα μας είναι φτιαγμένα με αγνά υλικά και περιέχουν αγνό παρθένο ελαιόλαδο 0,03.
Η φέτα Ελληνική (Π.Ο.Π.).
Το κατάστημα υποχρεούται να διαθέτει έντυπα δελτία, σε ειδική θήκη δίπλα στην έξοδο, για την διατύπωση οποιασδήποτε διαμαρτυρίας.
Στις τιμές συμπεριλαμβάνονται όλες οι νόμιμες επιβαρύνσεις.
Το κατάστημα χρησιμοποιεί σύστημα αφαλάτωσης και φίλτρα καθαρισμού του νερού.
Απαγορεύεται η κατανάλωση αλκοόλ κάτω των 18 ετών.
Στον κατάλογό μας δεν αναφέρονται όλα τα συστατικά των τροφίμων. Παρακαλούμε ρωτήστε μας πριν παραγγείλετε σε περίπτωση που έχετε
αλλεργίες σε συγκεκριμένα τρόφιμα.
All of our dishes are made with natural ingredients and contain extra virgin olive oil (acidity 0.03).
Feta cheese is Greek (P.D.O.).
The establishment is obliged to have printed forms available in a special location near the exit for the registration of complaint.
Prices are inclusive of all taxes & duties.
The establishment uses desalination system and water filters.
No alcohol will be served to patrons under 18 years of age.
Our menu descriptions do not contain all ingredients. Please ask us before ordering if you have any particular allergies or requirements in specific foods.
Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει εάν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό στοιχείο (απόδειξη ή τιμολόγιο)
Consumer is not obliged to pay if the notice of payment has not been received (receipt - invoice)
ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΌΣ ΥΠΕΎΘΥΝΟΣ: ΠΑΠΑΣΗΦΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
MARKET REGULATOR: PAPASIFAKIS KIRIAKOS

