
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

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ / УЖИН



Street Food / Уличная Еда

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

Клубный сэндвич с сыром чеддер, ветчиной, помидорами,  
беконом, листьями салата и майонезом. Подается с картофелем фри

16€

Burger με ψωμί μπριός, κοτόπουλο μπούτι, coleslaw,  
μαρούλι, μουστάρδα (σερβίρεται με πατάτες τηγανητές)

Куриный бургер с булочкой бриошь, салат из капусты,  
салат айсберг и горчица. Подается с картофелем фри

16€

Burger με ψωμί μπριός, μοσχαρίσιο κιμά, τυρί γκοργκοντζόλα, μανιτάρια πλευρώτους, 
μαγιονέζα τρούφας (σερβίρεται με πατάτες τηγανητές)

Говяжий бургер с булочкой бриошь, сыр горгонзола, грибы вешенки  
и трюфельный майонез. Подается с картофелем фри

19 €

Χοιρινό hot dog με σάλτσα μπάρμπεκιου, καραμελωμένα κρεμμύδια,  
ντομάτα, μαρούλι (σερβίρεται με πατάτες τηγανητές)

Хот-дог со свининой, соусом барбекю, карамелизированным луком, помидорами, 
листьями салата. Подается с картофелем фри

15€

Κοτόπουλο γύρος σε πίτα τορτίγια, σάλτσα από ψητά λαχανικά και φύλλα μεσκλάν 
Куриный гирос с тортильями, соусом из овощей на гриле и салатом месклун

16€

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

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



Ορεκτικά / Закуски 

Μπρουσκέτα με ταρτάρ μόσχου, μαγιονέζα, πίκλες, πεκορίνο, τρούφα

Брускетта с тартаром из говядины, майонезом, солеными огурцами,  
сыром пекорино и трюфелем

21€

Τσιπούρα, πορτοκάλι, κουκουνάρι, σάλτσα jalapeño και λάδι κόλιανδρου

морской лещ, апельсин, кедровые орехи, соус халапеньо и масло кориандра

21€

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

Мидии с копченой рыбной икрой, ячменными сухариками,  
помидорами, зеленым луком и перцем чили

20€

Τάκος χταποδιού με χωριάτικη σαλάτα και σάλτσα καπνιστής πιπεριάς

Осьминог с лепешкой такос с греческим салатом и соусом из копченого перца

19€

Mac and cheese με κοφτό μακαρονάκι

Короткие макароны с сыром Mac and cheese

15€

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

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



Σαλάτες / Салаты 

Ελληνική σαλάτα με ντοματίνια, φέτα σελλιανή και ελιές

Греческий салат с помидорами черри, сыром фета и оливки

15€   VG GF

Σαλάτα του Καίσαρα με κοτόπουλο, μαρούλι, μπέικον, κρουτόν και φύλλα παρμεζάνας

Салат Цезарь с курицей, с листьями салата, беконом,  
гренками и хлопьями сыра пармезан

18€

Ταρτάρ σολομού, κινόα, μυρωδικά  και σάλτσα πορτοκάλι

Тартар из лосося с киноа, зеленью и апельсиновым соусом 

22€

Τατάκι τόνου με πράσινη σαλάτα, αγγούρι, πόνζου κρεμμυδιού και σουσάμι

Татаки из тунца с зеленым салатом, огурцом, луком понзу и кунжутом

24 €

 

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

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



Κυρίως Πιάτα / Основные Блюда 

Σολομός σχάρας με κινέζικο λάχανο, σάλτσα εσπεριδοειδών και καυτερή μαγιονέζα 

Лосось на гриле с китайской капустой, цитрусовой соусом и острым майонезом

25€

Λαβράκι, φινόκιο, σπανάκι, φράουλες και αγουρίδα

Морской окунь с укропом и шпинатом, клубникой и соком кислого винограда

28€

Ψαρονέφρι με ψητές γλυκοπατάτες, σάλτσα μελιού και σόγια

Свиная вырезка со сладким картофелем на гриле и медово-соевым соусом 

26€

Παϊδάκια χοιρινά με σάλτσα μπάρμπεκιου, πάνκο και πατάτες τηγανητές

Ребрышки с соусом барбекю, панко и картофелем фри

26€

Αρνί κότσι, αρωματισμένο ρύζι με harissa, κουκουνάρι, σταφίδες και φρέσκα μυρωδικά

Баранина с ароматным рисом с соусом харисса, кедровыми орешками,  
изюмом и зеленью

28€

Κοτόπουλο μπούτι με ψητά λαχανικά, γιαούρτι, μουστάρδα και λαδολέμονο   

Куриная ножка с овощами на гриле, йогуртом,  
горчицей и оливковым маслом с лимоном

18€

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

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



Κυρίως Πιάτα / Основные Блюда 

Μπριζόλα rib eye με μυρώνια, μεσκλάν, σάλτσα ψητού ανανά,  
πιπεριά τσίλι και σιρόπι καρύδας

Стейк рибай с петрушкой, салатом месклун, соусом из ананаса на гриле,  
перцем чили и кокосовым сиропом

49€

 

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

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

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

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



Επιδόρπια / Десерты 

Μπράουνι σοκολάτας με ξηρούς καρπούς και παγωτό σοκολάτας

Шоколадный брауни с фундуком, грецкими орехами,  
миндалем и шоколадным мороженым

 9€

Κόκκινο Βελούδο

Красный Бархат

9€

Σούπα κόκκινων φρούτων

Суп из красных фруктов

9€

Μιλφέιγ

Слоеное пирожное Милфей

9€

Παγωτό (μία μπάλα) από ποικιλία γεύσεων

Мороженое на выбор (один шарик) 

4€

Sorbet (μία μπάλα) από ποικιλία γεύσεων

Сорбеты на выбор (один шарик) 

4€ 

Ποικιλία φρούτων εποχής

Блюдо со свежими сезонными фруктами

10€

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

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



W E L L N E S S  E AT I N G

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.

Е Д А  Д Л Я  О З Д О Р О В Л Е Н И Я

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.

W E L L B E I N G  Μ Ε Σ Η Μ Ε Ρ Ι Α Ν Ο  /  М Е Н Ю



Wellbeing Επιλογές / опции

Σαλάτα νουντλς από φύκι kelp, αγγούρι, κολοκύθι, αβοκάντο, ντομάτα, ρόκα,  
άνηθο, γίγαντες, καβουρδισμένα αμύγδαλα με πέστο σπόρων κάνναβης

Салат с лапшой, огурец, цуккини, авокадо, помидоры, руккола, укроп,  
бобы, жареный миндаль с песто из семян конопли

GF DF V SF  

18€

Σαλάτα soba νουντλς, κόκκινο κρεμμυδάκι, μανιτάρια, ενταμάμε,  
καβουρδισμένα αμύγδαλα, κόλιανδρο με κρέμα αβοκάντο wasabi

Азиатский салат, лапша соба, красный лук, грибы, бобы эдамаме,  
жареный миндаль, кориандр с кремом из авокадо и васаби

GF DF V περιέχει σόγια / содержит сою  

15€

Πολέντα, κρέμα ντομάτας βασιλικού, μανιτάρια, σπανάκι,  
ρόκα, τυρί απο κάσιους, ηλιόσποροι

 Полента, томатный крем с базиликом, тушеные грибы и шпинат,  
руккола, сыр кешью, семена подсолнечника

GF DF SF V  

17€

Φρυγανισμένη γλυκοπατάτα, χούμους παντζαριού, αβοκάντο,  
κολοκυθόσποροι, κολοκυθοανθοί, λαχανικά

Тост из сладкого картофеля, свекольный хумус, авокадо,  
тыквенные семечки, цветки цуккини, овощи

GF DF SF NF V  

15€

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

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



Wellbeing Επιλογές / опции

Μακροβιοτικό μπωλ, καστανό ρύζι, λάχανο kale, ψητή γλυκοπατάτα, kimchi,  
κόκκινα φασόλια, μπρόκολο, κόλιανδρο με σάλτσα τζίντζερ miso και ταχίνι

Макробиотическая чаша, коричневый рис, тушеная капуста кейл,  
печеный сладкий картофель, кимчи, красная фасоль, брокколи,  

кориандр с имбирным соусом мисо и тахини

GF DF NF V περιέχει σόγια / содержит сою  

17€ 

Γκασπάτσο φράουλα πεπόνι 

Гаспачо с клубникой и дыней

V GF DF SF περιέχονται ξηροί καρποί στα συνοδευτικά / содержит орехи  

14€

Γκασπάτσο ανανάς βασιλικός

Гаспачо с ананасом и базиликом

V GF DF SF περιέχονται ξηροί καρποί στα συνοδευτικά / содержит орехи  

14€

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

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



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: Street Food, Ορεκτικά ή Σαλάτες / Κυρίως / Επιδόρπια / Wellbeing Menu

Предлагаем членам Residents’ Club три блюда на человека из следующего: Уличная еда и 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. 




