
Μέλη του Residents’ Club έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν συνολικά τρία πιάτα ανά άτομο

Участники программы Residents’ Club могут заказать три блюда на человека

F O O D





Το εστιατόριο Ocean παρουσιάζει το πολύχρωμο κράμα 
πολιτιστικών επιρροών της Κρήτης, μέσα από ένα μενού 

που συνδυάζει κομψά τα στοιχεία του παρελθόντος  
με το παρόν. Με σύγχρονο πνεύμα, οι σεφ μας επιδεικνύουν 

τη δημιουργικότητα τους μαζί με την καταξιωμένη ομάδα 
Ducasse Conseil, δημιουργώντας μια ολοκληρωμένη 

γαστρονομική εμπειρία που διεγείρει όλες τις αισθήσεις.  
Απλές πρώτες ύλες, με πολύπλοκη προσωπικότητα, 
βρίσκουν έκφραση σε ευρηματικούς συνδυασμούς  

με κάθε πιάτο.  

Погрузитесь в удивительный мир высокой кухни, 
наслаждаясь кулинарными шедеврами с ароматами 
Крита из меню, созданного талантливой командой 

шеф-поваров Ducasse Conseil. Совершите кулинарное 
путешествие во времени в непринужденной атмосфере 

ресторана Ocean, проникаясь тайнами и традициями 
Крита. Предайтесь празднику жизни и феерии вкуса!

L U N C H
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Σ Τ Η  Μ Ε Σ Η  /  З А К У С К И  Н А  Д В О И Х

Mαριναρισμένο λαβράκι με εσπεριδοειδή   H, GF, SF, DF, NF  19€

Маринованный морской окунь с ароматом цитрусов

Tραγανά πανίς ρεβυθιού, ελιές, φρέσκο κατσικίσιο τυρί    VG, GF, SF, NF  16 €

Хрустящие палочки из нута, оливки, свежий козий сыр 

Καπνιστή μελιτζάνα, χούμους φάβας, μουχαμάρα πιπεριάς,   16€ 
τραγανά δημητριακά    VG, SF

Копченый баклажан, хумус, мухаммара, хрустящие хлопья

Σουβλάκια τυριού Μαστέλο μαριναρισμένα με μπάρμπεκιου      VG, GF, SF, NF  16 €

Палочки из сыра Мастело, маринованные в соусе барбекю 

Aραντσίνι μαύρου καλαμαριού    SF  16€

Аранчини с черным кальмаром

Σαλάτα panzanella     H, VG, NF  16€

Салат Панцанелла 

Mεσογειακό κέικ γαρίδας    SF, NF 21€

Средиземноморские креветочные котлетки 

Shakshouka με αυγά ποσέ    H, VG, SF, NF, DF 16€

Яйцо-пашот и яичница шакшука 
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Π Ι Τ Σ Ε Τ Α  /  П И Ц Ц Е Т Т А 

Προσούτο, σαλάτα ρόκα, ντοματίνια, μοτσαρέλα και σάλτσα    SF, NF  16€ 

Βетчина, руккола, помидоры черри, моцарелла и томатный соус 

Μανιτάρια tartufata, κρέμα τρούφας και ρόκα    VG, SF, NF  16€

Грибы тартуфата, трюфельный крем и аругула 

Π Ι Τ Ε Σ  / Л А В А Ш 

Φαλάφελ από φακή και κινόα, πικάντικο μάνγκο και τσάτνεϊ κόλιανδρου    VG, SF, NF  15€

Фалафель из чечевицы и киноа, острый чатни из манго и кинзы

Τραγανό αρνί με σπιτική σάλτσα harissa    SF, NF  16€

Хрустящая баранина с домашней приправой из хариссы

Χταπόδι στη σχάρα, αβοκάντο με γιαούρτι από μελάνι σουπιάς    SF, NF  19€

Осьминог на гриле, авокадо и йогурт с чернилом каракатицы 
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Q U I C K  L U N C H  /  Л Е Г К И Й  О Б Е Д

Σ Α Λ Α Τ Ε Σ  /  С А Л А Т Ы

«Ocean» poke bowl   H, SF, NF, GF, DF  19€

“Океан” салат чаша  

Mαρούλι baby, κοτόπουλο στη σχάρα, πίκλες, ντρέσινγκ από ρόδι    H, SF, NF, GF, DF   18€

Листья мини-салата, курица на гриле, соленые огурцы, гранатовая заправка 

Σαλάτα ψητού λεμονιού με ζυμαρικό φρέγκολα    H, VG, SF, NF  18€

Салат c пастой фрегола и запеченным лимоном 

Σ Α Ν Τ Ο Υ Ι Τ Σ  /  С Э Н Д В И Ч И

Daios Cove croq’- κοτόπουλο, μαύρη τρούφα με τυρί Comté    SF, NF  18€

Daios Cove croq’ -  горячий бутерброд с курицей, черным трюфелем и сыром Comté 

Ψωμάκι papparoti με αστακό    NF  24€

Лобстер с булочкой паппароти

Κλαμπ σάντουιτς με ψητό τόνο και χρένο    SF, NF  19€

Клаб сэндвич с запеченным тунцом и хреном 

Mπέργκερ με μοσχαρίσιο κιμά  ξηρής ωρίμανσης, τυρί Μετσοβόνε,  20€ 
καραμελωμένο κρεμμύδι, σoταρισμένα μανιτάρια, μαγιονέζα harissa  
(σερβίρεται με πατάτες τηγανητές και πράσινη σαλάτα)   SF, NF

Бургер из говяжьего фарша с сыром Метсовоне, карамелизированным луком,  
жареными грибами и майонезом с хариссой (подается с картофелем фри  
и зеленым салатом) 
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Κ Υ Ρ Ι Ω Σ  Π Ι Α Τ Α  /  О С Н О В Н Ы Е  Б Л Ю Д А 

Ψάρι ημέρας, ψητό σπαράγγι, ταμπουλέ με μυρωδικά, salsa verde    H, SF  29€

дня, спаржа на гриле, табуле с травами, соус сальса верде  

Mαριναρισμένο μοσχάρι στα κάρβουνα, ψητή ντομάτα με πιπεριές,  29€ 
πατάτες baby στο φούρνο    GF, SF

Маринованная говядина на гриле, помидоры и перец на гриле,  
запеченный мини-картофель 

Aγκινάρα* με κριθαράκι    VG, SF  18€

Артишок * и паста крифараки 

* ανάλογο εποχιακό λαχανικό | Овощи в зависимости от сезона

Λιγκουίνι θαλασσινών     SF         20€

Лингвини с морепродуктами 
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M A I N  C O U R S E S

Ψάρι ημέρας στη σχάρα   49€

Рыба на гриле (улов дня)   

Κολοχτύπα  95€

Моллюск Морская Цикада

Τα παραπάνω δυο πιάτα δεν συμπεριλαμβάνονται στο Residents’ Club  
και έχουν επιπλέον χρέωση

Три блюда, указанные выше, не включены в Residents’ Club и 
могут быть заказаны за дополнительную плату.

ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ  ΑΠΟ  /  ДВА ПРЕДЫДУЩИХ БЛЮДА СОПРОВОЖДАЮТСЯ 

Aγιολί    GF, SF, NF

Соус айоли 

Σάλτσα με ντομάτα  
και βασιλικό    GF, SF, DF

Соус Virgin 

Ψητά λαχανικά   GF, SF, DF, NF, V

Запеченные овощи 

Κρεμώδης πολέντα    GF, SF, NF

Кремовая полента 
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Ε Π Ι Δ Ο Ρ Π Ι Α  /  Д Е С Е Р Т Ы 

 Υφές λεμονιού   GF, SF, NF  12€

 Все о лимоне 

Ελαφριά μους σοκολάτας και σορμπέ κακάο    SF, GF  12€

Легкий шоколадный мусс и сорбет с какао 

Φρέσκα φρούτα εποχής, μαντλέν κρητικού μελιού, γρανίτα από ιβίσκο     
H, SF, NF GF, DF, V  12€

Блюдо со свежими фруктами, критский мед Мадлен, гранита  
с гибискусом 

Τσιζκέικ παγωτού, σάλτσα από άγρια μούρα    NF, SF  12€

Мороженое Чизкейк с соусом из лесных ягод 

Παγωτό από ποικιλία γεύσεων (μία μπάλα)  4€

Ассорти мороженого на выбор (один шарик)



Παρακαλούμε να απευθυνθείτε στον προϊστάμενο του 
εστιατορίου σε περίπτωση που πάσχετε από αλλεργία 
ή δυσανεξία σε οποιοδήποτε προϊόν ή ουσία ώστε 
να σας ενημερώσουμε για τα συστατικά που έχουμε 
χρησιμοποιήσει στα διάφορα εδέσματα ή εναλλακτικά 
να προετοιμάσουμε κάποιο κατάλληλο για εσάς

Уважаемые гости, если у вас есть аллергия или 
пищевая непереносимость определенных продуктов, 
пожалуйста, подойдите к менеджеру ресторана. 
Мы будем рады рассказать об ингредиентах, 
которые используются при приготовлении блюд 
или, если есть необходимость, можем приготовить 
специальное блюдо для вас.

H  Υγιεινή επιλογή / Полезный 
V   Για αυστηρά χορτοφάγους / Веганские блюда
VG  Για χορτοφάγους / Вегетарианские блюда
GF Χωρίς γλουτένη / Не содержит глютен*
SF  Χωρίς σόγια / без сои
DF  Χωρίς γαλακτοκομικά / 
 без молочных продуктов
NF  Χωρίς ξηρούς καρπούς / без орехов

*Όλα τα πιάτα ενδέχεται να περιέχουν ίχνη σιταριού, 
κριθαριού, σίκαλης ή τριτικάλ
Во всех блюдах возможно присутствие небольшого 
количества пшеницы, ячменя, ржи или тритикале

Αγορανομικός Υπεύθυνος:  Παναγιώτης Αλμυράντης  
Представитель инспекции: Панос Альмирантис

Φ.Π.Α και λοιποί φόροι συμπεριλαμβάνονται. 
Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει εάν 
δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό στοιχείο (απόδειξη-
τιμολόγιο). 

Цены включают все государственные налоги и 
сборы за обслуживание. Клиенты могут отказаться 
оплатить свой заказ, если ресторан не выдает 
кассовый чек или квитанцию. 


