
Στο The Beach House δημιουργούμε πιάτα που συνδυάζουν 
ιδιαίτερα τοπικά προϊόντα της κρητικής γης με σύγχρονες 

μεθόδους μαγειρικής. Ο σκοπός μας; Nα αναδειχθεί η 
μοναδική ομορφιά και δύναμη του κάθε συστατικού. 

Πιάτα που παντρεύουν εξαιρετικές μεσογειακές γεύσεις με 
επιλεγμένα συστατικά απ’ όλο τον κόσμο. Σας προσκαλούμε 

να απολαύσετε μια ξεχωριστή γαστρονομική εμπειρία σε 
ένα ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον, πάνω στη θάλασσα.

Солнечная веранда ресторана The Beach House с 
великолепным видом на сказочную бухту приглашает 

отправиться в незабываемое гурмэ-путешествие. Оцените 
всю палитру вкуса средиземноморской кухни, гармонично 

сочетающей инновационные идеи и традиционные 
методы приготовления феноменальных блюд. Мы 

предлагаем восхитительные блюда, приготовленные из 
местных органических продуктов – щедрых даров Крита.

Джордж Хронакис, повар ресторана The Beach House

Димитрис Кацанос, шеф-повар

Γιώργος Χρονάκης, The Beach House chef 

Δημήτρης Κατσάνος, Executive chef

ΔΕΙΠΝΟ / УЖИН



Ορεκτικά / Закуски 

Μαγιάτικο με πορτοκάλι, κουκουνάρι, προσούτο,  
λάδι κόλιανδρου και σάλτσα XO

Рыба амберджек с апельсином, кедровыми орешками,  
прошутто Сан Даниэль, маслом кориандра и соусом XO

24€

Καπνιστό σκουμπρί, ντοματίνια, σταφύλια με ζωμό από αγγούρι

Копченая скумбрия с помидорами черри, виноградом  
и выдержанным огуречным соком

20€

Χταπόδι, κινέζικο λάχανο, φακές, μαγιονέζα αντόμπο  
και σάλτσα καπνιστής πιπεριάς

Осьминог, китайская капуста, салат из чечевицы,  
майонез адобо и соус с копченым перцем

24€

Μύδια με καπνιστό ταραμά, κρίθινο παξιμάδι, ντομάτα, σχοινόπρασο, τσίλι 

Мидии с копченой рыбной икрой, сухариками,  
помидорами, луком-пореем и чили

20€

Χτένια με σελινόριζα,  μανιτάρια σιμέτζι και σάλτσα σιτάκε 

Морские гребешки с корнем сельдерея, грибами симедзи  
и соусом из грибов шиитаке

22€

Mέλη του Residents’ Club έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν συνολικά τρία πιάτα ανά άτομο από τις 
παρακάτω επιλογές: Ορεκτικά ή Σαλάτες / Κυρίως / Επιδόρπια / Wellbeing Menu

Предлагаем членам Residents’ Club три блюда на человека из следующего:  
Закуски или Салаты / Основные или Вегетарианские Блюда / Десерты / Wellbeing Menu



Ορεκτικά / Закуски

Γαρίδες με αμπελόφυλλο, φινόκιο, ρύζι και σάλτσα ντομάτας

Креветки с виноградными листьями, фенхелем,  
с рисом для суши и томатным соусом

24€

Ταρτάρ μοσχαριού με μαγιονέζα πίκλας, τυρί πεκορίνο,  
τρούφα, μαύρο σκόρδο, πάνκο

Тартар из говядины с майонезом из маринованных огурчиков,  
трюфельным сыром пекорино, черным чесноком и панко

22€

Μοσχαρίσιο τατάκι με κινέζικο λάχανο, μαγιονέζα αντζούγιας,  
τηγανητό κρεμμύδι και πόνζου

Татаки из говядины с китайской капустой, майонезом из анчоусов,  
жаренным луком и соусом понзу 

 22€

 

Mέλη του Residents’ Club έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν συνολικά τρία πιάτα ανά άτομο από τις 
παρακάτω επιλογές: Ορεκτικά ή Σαλάτες / Κυρίως / Επιδόρπια / Wellbeing Menu

Предлагаем членам Residents’ Club три блюда на человека из следующего:  
Закуски или Салаты / Основные или Вегетарианские Блюда / Десерты / Wellbeing Menu



Σαλάτες / Салаты 

Κολοκυθάκια, σπανάκι, κάνναβη, γαλομυζήθρα, λάδι τσορίθο  
και σάλτσα κρεμμυδιού πόνζου 

Цуккини, шпинат, семена конопли, козий сыр мизитра, соус чоризо и соус понзу

17€

Ντοματίνια, πιπεριά Φλωρίνης, καπαρόφυλλα, κρίταμος και σελλιανή φέτα

Помидоры черри, перец Флорины, листья каперсов, самфир и сыр фета

15€

Παντζάρια σε ζωμό κοτόπουλου, πίκλα παντζάρι, κατσικίσιο τυρί,  
λάχανο kale, φιστίκια αραχίδες

Свекла в курином жире, маринованная свекла, козий сыр, капуста и арахис

20€

 

Mέλη του Residents’ Club έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν συνολικά τρία πιάτα ανά άτομο από τις 
παρακάτω επιλογές: Ορεκτικά ή Σαλάτες / Κυρίως / Επιδόρπια / Wellbeing Menu

Предлагаем членам Residents’ Club три блюда на человека из следующего:  
Закуски или Салаты / Основные или Вегетарианские Блюда / Десерты / Wellbeing Menu



Κυρίως Πιάτα / Основные Блюда

Λαυράκι, ενταμάμε, φινόκιο και σάλτσα λαχανικών εποχής

Морской окунь, соевые бобы эдамаме, фенхель и сезонные овощи

28€

Ψαρονέφρι με παστινάκι, καρότο και κέτσαπ μήλου

Свиная вырезка с пастернаком, морковью и яблочным кетчупом

28€

Νανάκι με καλαμπόκι, σχοινόπρασο, φρέσκο τσίλι και πουρέ αγκινάρας Ιερουσαλήμ  

Цыпленок с кукурузой, луком, свежим чили и топинамбуром

28€

Παϊδάκια αρνίσια, κρέμα γραβιέρας, καπνιστή μελιτζάνα,  
κόκκινη πιπεριά, μηλόξυδο, πετιμέζι  

Бараньи ребрышки с кремом сыра грюйер, копченым баклажаном,  
красным перцем, яблочным уксусом и патокой 

36€

Μοσχαρίσιο διάφραγμα, καλαμπόκι, τυρί manchego, πιτάκια καλαμποκιού, τσιμιτσούρι

Стейк, кукурузные лепешки, сыр манчего и соус чимичурри

36€

Mέλη του Residents’ Club έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν συνολικά τρία πιάτα ανά άτομο από τις 
παρακάτω επιλογές: Ορεκτικά ή Σαλάτες / Κυρίως / Επιδόρπια / Wellbeing Menu

Предлагаем членам Residents’ Club три блюда на человека из следующего:  
Закуски или Салаты / Основные или Вегетарианские Блюда / Десерты / Wellbeing Menu



Κυρίως Πιάτα / Основные Блюда

Μπριζόλα rib eye με γλυκοπατάτα, ανανά, κουρκουμά,  
πιπεριά τσίλι και σιρόπι καρύδας    

Стейк рибай со сладким картофелем, ананасом, куркумой,  
перцем чили и кокосовым сиропом

49€

Το παραπάνω πιάτο δεν συμπεριλαμβάνεται στο Residents’ Club  
και έχει επιπλέον χρέωση

Блюдо, указанное выше, не входит в предложение Residents ’Club.  
Заказывайте за дополнительную плату.

Mέλη του Residents’ Club έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν συνολικά τρία πιάτα ανά άτομο από τις 
παρακάτω επιλογές: Ορεκτικά ή Σαλάτες / Κυρίως / Επιδόρπια / Wellbeing Menu

Предлагаем членам Residents’ Club три блюда на человека из следующего:  
Закуски или Салаты / Основные или Вегетарианские Блюда / Десерты / Wellbeing Menu



Επιδόρπια / Десерты

Μπράουνι σοκολάτας με ξηρούς καρπούς και παγωτό σοκολάτας  

Шоколадные пирожные с орехами и шоколадным мороженым

9€

Κόκκινο Βελούδο 

Красный Бархат

9€

Σούπα κόκκινων φρούτων

Суп из красных фруктов

9€

Μιλφέιγ

Слоеное пирожное Милфей

9€

Mέλη του Residents’ Club έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν συνολικά τρία πιάτα ανά άτομο από τις 
παρακάτω επιλογές: Ορεκτικά ή Σαλάτες / Κυρίως / Επιδόρπια / Wellbeing Menu

Предлагаем членам Residents’ Club три блюда на человека из следующего:  
Закуски или Салаты / Основные или Вегетарианские Блюда / Десерты / Wellbeing Menu



W E L L N E S S  Δ Ι ΑΤ Ρ Ο Φ Η 
με την Sarah Safarian

Η σεφ και ολιστική διατροφολόγος Sarah Safarian δημιουργεί 
για εσάς ένα ιδιαίτερο ταξίδι στον κόσμο της γεύσης. 

Με  λαχταριστές προτάσεις vegetarian και vegan καθώς 
και επιλογές χωρίς ξηρούς καρπούς, σόγια, γλουτένη και 

γαλακτοκομικά, η Sarah αναδεικνύει την εξαίρετη εμπειρία της 
στο καλό, υγιεινό φαγητό με κάθε πιάτο. Ανακαλύψτε φρέσκα, 
εποχιακά συστατικά και τον ιδανικό συνδυασμό τους για την 
ενδυνάμωση του ανοσοποιητικού συστήματος, βελτίωση της 

σωματικής ενέργειας και ψυχικής ισορροπίας.

ЕДА ДЛЯ ОЗДОРОВЛЕНИЯ
от Сары Сафарян

Шеф-повар и эксперт в области холистической медицины 
Сара Сафарян создает восхитительные вегетарианские и 

веганские блюда, а также блюда не содержащие молочных 
продуктов, глютена и сои для здоровой микрофлоры 

кишечника и лучшего пищеварения. Свежие сезонные 
продукты и их определенные комбинации являются ключом 

к поддержанию и укреплению нашей иммунной системы, 
повышению уровня энергии и улучшению психического и 

эмоционального баланса.

WELLBEING ΔΕΊΠΝΟ / УЖИН



Wellbeing Επιλογές / опции

Ψητό κουνουπίδι με κάρι, θυμάρι, καρότο, γιαούρτι σόγιας, φακές,  
ψημένο κουκουνάρι, ρόδι, λεμόνι, μέντα, μαϊντανό, σχοινόπρασο 

Запеченная цветная капуста с карри и тимьяном, морковь, соевый йогурт, 

чечевица, жареные кедровые орехи, гранат, лимон, мята, петрушка, зеленый лук

DF GF V περιέχει σόγια / содержит сою

17€

Tacos λαχανικών, τορτίγια καλαμποκιού, μανιτάρια γλασαρισμένα  
με μπαλσάμικο, γουακαμόλε, λάχανο kale, κόκκινο κρεμμύδι, κόλιανδρο,  

φρέσκο κρεμμυδάκι, jalapeños, κάσιους  

Такос с овощами, кукурузные лепешки, грибы, глазированные в  
бальзамическом уксусе, гуакамоле, капуста кейл, красный лук, кориандр,  

зеленый лук, халапеньо, кешьюи

DF GF V περιέχει σόγια / содержит сою  

18€

Σαλάτα κολοκυθιού, δίκοκκο σιτάρι, πορτοκάλι, κάπαρη, άνηθο, μέντα,  
ψημένα καρότα με θυμάρι, σπαράγγια, λεμόνι, ρεβίθια, ψητά φουντούκια  

Салат с лентами из цуккини, полба, апельсин, каперсы, укроп, мята,  
морковь на гриле с тимьяном, спаржа, лимон, нут, жареный фундук

DF GF V περιέχει σόγια / содержит сою  

15€

Mέλη του Residents’ Club έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν συνολικά τρία πιάτα ανά άτομο από τις 
παρακάτω επιλογές: Ορεκτικά ή Σαλάτες / Κυρίως / Επιδόρπια / Wellbeing Menu

Предлагаем членам Residents’ Club три блюда на человека из следующего:  
Закуски или Салаты / Основные или Вегетарианские Блюда / Десерты / Wellbeing Menu



Mέλη του Residents’ Club έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν συνολικά τρία πιάτα ανά άτομο από τις 
παρακάτω επιλογές: Ορεκτικά ή Σαλάτες / Κυρίως / Επιδόρπια / Wellbeing Menu

Предлагаем членам Residents’ Club три блюда на человека из следующего:  
Закуски или Салаты / Основные или Вегетарианские Блюда / Десерты / Wellbeing Menu

Wellbeing Επιλογές / опции

Κρέμα παστινάκι, σαρδέλα, λαχανικά, καραμελωμένα φιστίκια,  
πράσινο μήλο, flatbread φαγόπυρου 

Крем из пастернака, сардины, микрозелень, карамелизированные фисташки,  
зеленое яблоко, гречневая лепешка

DF GF περιέχει σόγια / содержит сою  

19€

Σοταρισμένο λάχανο, μελιτζάνα με σουσάμι miso, μπρόκολο στη σχάρα, ντοματίνια, 
καβουρδισμένα αμύγδαλα, βινεγκρέτ αβοκάντο λάιμ, μαϊντανό

Тушеная капуста, баклажаны с мисо и кунжутом, брокколи на гриле, помидоры черри, 
жареный миндаль, соус винегрет с авокадо и лаймом, петрушка

GF DF V περιέχει σόγια / содержит сою  

17€ 



Wellbeing Επιδόρπια / Десерты

Κέικ με λεμόνι πορτοκάλι, ξύσμα λεμονιού και πορτοκαλιού, αλεύρι αμυγδάλου,  
αλεύρι ρυζιού, γιαούρτι σόγιας με φιστίκια και συνοδευτικό παγωτό vegan

Кекс с цедрой лимона и апельсина, миндальная мука, рисовая мука,  
соевый йогурт с фисташками. Подается с веганским мороженым

GF DF V περιέχει σόγια/ содержит сою  

12€

Μπράουνι γλυκοπατάτας και μαύρης σοκολάτας,  αλεύρι ρυζιού, αλεύρι αμυγδάλου, 
γάλα αμυγδάλου, καρύδα με φουντούκια και παγωτό vegan  

Брауни из сладкого картофеля и черного шоколада, рисовая мука, миндальная мука, 
миндальное молоко, кокосовая стружка и фундук. Подается с веганским мороженым

GF DF V SF  

12€

Κέικ vegan, χουρμάς, σπόροι chia, καρύδα, αμύγδαλα, με γέμιση ροδάκινο 

Сыроедческий веганский торт, финики, семена чиа, кокос,  
миндаль, персиковая начинка

GF DF SF V  

12€

Mέλη του Residents’ Club έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν συνολικά τρία πιάτα ανά άτομο από τις 
παρακάτω επιλογές: Ορεκτικά ή Σαλάτες / Κυρίως / Επιδόρπια / Wellbeing Menu

Предлагаем членам Residents’ Club три блюда на человека из следующего:  
Закуски или Салаты / Основные или Вегетарианские Блюда / Десерты / Wellbeing Menu



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 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 μπορεί να περιέχουν ίχνη σιταριού, 

κριθαριού, σίκαλης ή τριτικάλ

Все блюда могут содержать следы пшеницы, 

ячменя, ржи или тритикале

Αγορανομικός Υπεύθυνος:  Παναγιώτης Αλμυράντης  

Inspection Representative: Panos Almyrantis

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. 




