
At the Beach House, we combine the rare local produce of the 
Cretan land with expertise cooking methods so that each individual 

ingredient maintains its beauty and autonomy. Platters to share 
refl ect the inspiration drawn from the natural rugged surroundings 

of the cove. Simple dishes from the grill infused with the earthy 
fl avours and intense aromas of the Mediterranean – we invite you 

to indulge in a unique culinary experience. 

Moses Otemountia, The Beach House chef

Dimitris Katsanos, Executive chef 



FOOD MENU

Buns & Sandwiches / Бургеры и Сэндвичи

Ταρτάρ τόνου νισουάζ με ενταμάμε, πατάτα και αυγό

Тартар из тунца с салатом “Нисуаз” c эдамаме, картофелем и яйцом

21€

Μπρουσκέτα με σαλάμι Nduja, ντομάτα, τυρί γαλοτύρι, ελιές και φρέσκα μυρωδικά

Брускетта с салями ндуйя, томатами, сыром галотири, оливками и свежими травами

17€

Burger με κοτόπουλο στο grill, ψωμί μπριός, μαρούλι, ντομάτα, κρεμμύδι και ντρέσινγκ 
από πιπεριά χαλαπένιο (σερβίρεται με πατάτες τηγανητές ή πράσινη σαλάτα) 

Бургер с жареной курицей, бриошью, салатом-латуком, томатами, луком и заправкой с 
халапеньо (подается с картошкой-фри или зеленым салатом)

16€

Μοσχαρίσιο burger με ψωμί μπριός, σως μπάρμπεκιου, μαρούλι άισμπεργκ, ντομάτα, 
κρεμμύδι και τυρί τσένταρ (σερβίρεται με πατάτες τηγανητές ή πράσινη σαλάτα) 

Бургер с говядиной, бриошью, соусом “Барбекю”, салатом-латуком, томатами, луком и 
сыром чеддер (подается с картошкой-фри или зеленым салатом)

18€

Mini μοσχαρίσια burger με ψωμί μπριός, τυρί raclette, μαρούλι, μαγιονέζα με τρούφα, 
ντομάτα, κρεμμύδι και παγωτό από foie gras

Мини-бургеры с говядиной, бриошью, сыром раклет, салатом-латуком, трюфельным 
майонезом, томатами, луком и мороженым из фуа-гра

20€

Mέλη του Residents’ Club έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν συνολικά τρία πιάτα ανά άτομο από τις 
παρακάτω επιλογές: Buns & Sandwiches ή Σαλάτες / Κυρίως ή Vegetarian Πιάτα / Επιδόρπια

Будучи участником программы Residents’ Club, вы можете заказать три блюда на одну персону из следующих 
категорий: Бургеры и Сэндвичи или Салаты / Основные Блюда или Вегетарианские Блюда / Десерты



FOOD MENU

Buns & Sandwiches / Бургеры и Сэндвичи

Club sandwich με τυρί τσένταρ, ζαμπόν, ντομάτα, μπέικον, μαρούλι και μαγιονέζα 
(σερβίρεται με πατάτες τηγανητές ή πράσινη σαλάτα) 

Клаб-сэндвич с сыром чеддер, ветчиной, томатами, беконом, салатом-латуком и 
майонезом (подается с картошкой-фри или зеленым салатом)

16€

Σάντουιτς με ψωμί tramezzino, παστράμι, αγγουράκι τουρσί και αγγλική μουστάρδα 
(σερβίρεται με πατάτες τηγανητές ή πράσινη σαλάτα) – διαθέσιμο μέχρι τις 18:00

Трамедзини с пастрами, корнишонами и английской горчицей (подается с картошкой-
фри или зеленым салатом) – заказ возможен до 18.00

19€

Τοστ με ζαμπόν και τυρί (σε ψωμί λευκό ή ολικής άλεσης) - διαθέσιμο μέχρι τις 18:00
(σερβίρεται με πατάτες τηγανητές ή πράσινη σαλάτα)

Тост с ветчиной и сыром (хлеб цельнозерновой или без добавок) – заказ возможен 
до 18.00 (подается с картошкой-фри или зеленым салатом)

9€



FOOD MENU

Σαλάτες / Салаты 

Σαλάτα σπανάκι με ψητά σπαράγγια, τυρί mimolette, γκρέιπφρουτ, 
φουντούκι και βινεγκρέτ βαλσάμικου 

Салат со шпинатом, спаржей на гриле, сыром мимолет, грейпфрутом, 
фундуком и бальзамическим уксусом

V  17€

 

Σαλάτα μεσκλάν με γαρίδες, πορτοκάλι, μάραθο, τζίντζερ κονφί 
και ντρέσινγκ εσπεριδοειδών

Салат месклан с креветками, апельсином, фенхлем, имбирным конфи 
и цитрусовой заправкой

22€

Σαλάτα του Καίσαρα με κοτόπουλο, μαρούλι άισμπεργκ, καλαμπόκι, 
κρουτόν και τυρί παρμεζάνα

Салат “Цезарь” с курицей, салатом асйберг, кукурузой, 
крутонами и хлопьями сыра памезан

18€

Πράσινη σαλάτα με καπνιστό σολομό και κρέμα από χρένο

Салат из сезонной зелени с копченым лососем и кремом из хрена

19€

Ελληνική νησιώτικη σαλάτα με ντοματίνια, ξινομυζήθρα και κάπαρη

Греческий островной салат с томатами черри, кисломолочным сыром и каперсами

V  14€

Mέλη του Residents’ Club έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν συνολικά τρία πιάτα ανά άτομο από τις 
παρακάτω επιλογές: Buns & Sandwiches ή Σαλάτες / Κυρίως ή Vegetarian Πιάτα / Επιδόρπια

Будучи участником программы Residents’ Club, вы можете заказать три блюда на одну персону из следующих 
категорий: Бургеры и Сэндвичи или Салаты / Основные Блюда или Вегетарианские Блюда / Десерты



FOOD MENU

Κυρίως πιάτα από τη σχάρα / Основные блюда-гриль

Κοτόπουλο

Курица

18€

Μοσχάρι γάλακτος κόντρα (σερβίρεται καλά ψημένο)

Телячий стейк сирлоин (подается полностью прожаренным)

31€

Παϊδάκια από αρνί 

Каре ягненка

30€

Χοιρινές πανσέτες γλασαρισμένες με σάλτσα μπέρμπον 

Свиная корейка в глазури из бурбона

25€

Sauces

Επιλέξτε μια από τις παρακάτω σάλτσες
Μπεαρνέζ / Ραβιγκότ / Ραΐτα / Χαλαπένιος βινεγκρέτ / Τσιμιτσούρι

Соусы на выбор: 
беарнский соус/равигот/райта/уксусный соус с халапеньо/чимичурри

Mέλη του Residents’ Club έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν συνολικά τρία πιάτα ανά άτομο από τις 
παρακάτω επιλογές: Buns & Sandwiches ή Σαλάτες / Κυρίως ή Vegetarian Πιάτα / Επιδόρπια

Будучи участником программы Residents’ Club, вы можете заказать три блюда на одну персону из следующих 
категорий: Бургеры и Сэндвичи или Салаты / Основные Блюда или Вегетарианские Блюда / Десерты



FOOD MENU

Κυρίως πιάτα από τη σχάρα / Основные блюда-гриль

Μοσχαρίσιο εξωτερικό διάφραγμα

Стейк из внешней части диафрагмы

60€

Μπριζόλα rib eye  

Стейк рибай

45€

Sauces

Επιλέξτε μια από τις παρακάτω σάλτσες
Μπεαρνέζ / Ραβιγκότ / Ραΐτα / Χαλαπένιος βινεγκρέτ / Τσιμιτσούρι

Соусы на выбор: 
беарнский соус/равигот/райта/уксусный соус с халапеньо/чимичурри

Residents’ Club

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

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



FOOD MENU

Κυρίως πιάτα από τη σχάρα / Основные блюда-гриль

Καλαμάρι

Кальмар

28€

Γαρίδες 

Креветки

32€

 Σολομός 

Лосось

25€

Φιλέτο φρέσκου ψαριού

Филе свежевыловленной рыбы

24€

Sauces

Επιλέξτε μια από τις παρακάτω σάλτσες
Μπεαρνέζ / Ραβιγκότ / Ραΐτα / Χαλαπένιος βινεγκρέτ / Τσιμιτσούρι

Соусы на выбор: 
беарнский соус/равигот/райта/уксусный соус с халапеньо/чимичурри



FOOD MENU

Side dishes / Гарнир

Πατάτες τηγανητές 

Картошка-фри

5€

Ψητά σπαράγγια & σαλάτα καρότο

Салат из спаржи на гриле и моркови

5€

Μανιτάρια πλευρώτους με λάδι τρούφας

Вешенки с трюфельным маслом

5€

Σαλάτα με κινόα και λαχανίδα kale

Салат из киноа и кале

8€

Πράσινη σαλάτα

Зеленый салат

5€

Γουακαμόλε

Гуакамоле

8€

Μους ταραμά

Мус из икры

8€



FOOD MENU

Χορτοφαγικά πιάτα / Вегетарианские блюда

Burger από γλυκοπατάτα, κινόα και κράνμπερι, με κρέμα αβοκάντο και αμύγδαλα 
 (σερβίρεται με πατάτες τηγανητές ή πράσινη σαλάτα) 

Бургер со сладким картофелем, киноа и клюквой с кремом из авокадо и миндалем 
(подается с картошкой-фри или зеленым салатом)

17€

Φαλάφελ με σως ραΐτα

Фалафель с соусом райта

17€

Quesadilla με λαχανικά και γουακαμόλε   

Кесадилья с овощами и гуакамоле

16€

Ψωμάκι ατμού με ρέβα, τζίντζερ τουρσί, κόλιανδρο και σως Sriracha  

Булочки бао с хрустящей репой, маринованным имбирем, 
кориандром и соусом шрирача

17€

Mέλη του Residents’ Club έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν συνολικά τρία πιάτα ανά άτομο από τις 
παρακάτω επιλογές: Buns & Sandwiches ή Σαλάτες / Κυρίως ή Vegetarian Πιάτα / Επιδόρπια

Будучи участником программы Residents’ Club, вы можете заказать три блюда на одну персону из следующих 
категорий: Бургеры и Сэндвичи или Салаты / Основные Блюда или Вегетарианские Блюда / Десерты



FOOD MENU

Επιδόρπια / Десерты

Cheesecake με φρέσκιες φράουλες και σορμπέ βατόμουρο  

Чизкейк со свежей клубникой и ежевичным сорбетом

12€

Μιλφέιγ με κρέμα βανίλιας και καραμελωμένο κροκάν φουντουκιού

“Наполеон” с ванильным кремом и карамелизированной фундучной крошкой 

10€

Προφιτερόλ με άρωμα πραλίνας φουντουκιού και παγωτό σοκολάτα

Профитроли с фундучным пралине и шоколадным мороженым

10€

Σοκολατόπιτα με καραμέλα βουτύρου, παγωτό βανίλια και μπισκότο Οreo

Шоколадный торт с карамелью тоффи, ванильным мороженым и печеньем “Οreo”

12€

Mέλη του Residents’ Club έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν συνολικά τρία πιάτα ανά άτομο από τις 
παρακάτω επιλογές: Buns & Sandwiches ή Σαλάτες / Κυρίως ή Vegetarian Πιάτα / Επιδόρπια

Будучи участником программы Residents’ Club, вы можете заказать три блюда на одну персону из следующих 
категорий: Бургеры и Сэндвичи или Салаты / Основные Блюда или Вегетарианские Блюда / Десерты



FOOD MENU

Επιδόρπια / Десерты

Παγωτό (μία μπάλα) από μια ποικιλία γεύσεων

Мороженое в ассортименте (один шарик)

4€

Παγωτό sorbet (μία μπάλα) από μια ποικιλία γεύσεων

Сорбет в ассортименте (один шарик)

4€

Ποικιλία φρούτων εποχής  

Салат из свежих сезонных фруктов

10€



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.

V  Για χορτοφάγους / Вегетарианские блюда

Αγορανομικός Υπεύθυνος: Παναγιώτης Αλμυράντης  

Inspection Representative: Panos Almyrantis

 

Prices include all legal taxes and service charges.

Customers may refuse to pay if the restaurant does 

not issue a valid tax receipt or invoice for their 

purchase(s).




