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FOOD

Ο Ρ Ε Κ Τ Ι Κ Ά  

 З А К У С К И 

Σκουμπρί με ζωμό από φύκια αρωματισμένος με αγγούρι, παγωτό άνηθο,  
αγγούρι τουρσί και τσιπς ταπιόκα

Макрель в сопровождении даси с огурцом, укропного мороженого,  
маринованного огурца и чипсов из тапиоки

24€

Σασίμι φαγκρί με κρέμα σελινόριζας και πράσινου μήλου,  
καπνιστό μαύρο ταραμά και ποπκορν από χοιρινό

Сашими из морского карася с кремом из корня сельдерея и зеленого яблока,  
пюре из копченой черной икры и попкорном из свинины

25€  

Γαρίδες Kοιλάδος σε τορτίγια από χαρούπι, μαγιονέζα με βασιλικό,  
φράουλα και πιπεριά χαλαπένιος τουρσί

Креветки из Красной долины с тортильей из муки рожкового дерева, базиликовым  
майонезом, клубникой и маринованным перцем халапеньо 

28€

Μοσχάρι ταρτάρ με καπνιστή σάλτσα μπεαρνέζ, μανιτάρια shimeji τουρσί,  
τζελ από δαμάσκηνα και πούδρα από φυστίκι

Тартар из говядины с подкопченным беарнским соусом, маринованными  
грибами шимеджи, сливовым гелем и фисташками

29€

Τορτελίνια με αρακά, κονφί καρότο, αγκινάρα Iερουσαλήμ και μανιτάρια

Тортеллини с горошком, конфи из моркови, топинамбуром и грибами

V  27€

Μέλη του Residents’ Club έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν συνολικά τρία πιάτα  
ανά άτομο από τις παρακάτω επιλογές: Ορεκτικά / Κυρίως Πιάτα / Επιδόρπια 

Приглашаем участников Residents’ Club заказать три блюда на одну  
персону из следующих категорий: закуски / основные блюда / десерты



FOOD

Ο Ρ Ε Κ Τ Ι Κ Ά  

 З А К У С К И 

Σούπα γκασπάτσο με αρακά και ντοματίνια τουρσί

Гаспаччо с горошком и маринованными томатами черри

V GF  17€  

Ριζότο κακαβιά με οστρακοειδή, σικορέ, γιαπωνέζικο μείγμα καρπών  
και μπαχαρικών με λάδι από πιπεριά τσίλι

Ризотто какавья с моллюсками, раками, орехами в смеси японских  
специй, мини-цикорием и маслом чили

GF  28€

 Χταπόδι με γλάσο από σάλτσα Gochujang, ψητό παντζάρι,  
πουρέ φάβας και αφρό από κύμινο

Осьминог в глазури из пасты кочхуджан с печеной свеклой,  
пюре из бобов фава и пенкой из зиры

GF  25€

Χτένια με ζωμό λαχανικών, ενταμάμε και καψαλισμένα πράσινα φασόλια

Гребешки в овощном бульоне, с эдамаме и поджаренными зелёными бобами

GF  25€

Χτένια με ζωμό λαχανικών, κρέμα από σαλάμι σπιανάτα, ενταμάμε 
και νιόκι με τρίμμα από φύκι νόρι

Морские гребешки с овощным бульоном а-ля наж, 
гелем из салями спьяната, эдамаме и ньокки с нори

25€

Ψητές ουρές πεσκανδρίτσας με πουρέ γλυκοπατάτας,  
μελιτζανοσαλάτα και αφρό αγριοκέρασου

Хвосты морского черта на гриле со сладким картофельным пюре,  
салатом из баклажан и муссом из дикой вишни

GF  27€

Ουρές πεσκανδρίτσας με πουρέ γλυκοπατάτας, μελιτζανοσαλάτα  
και αφρό αγριοκέρασου

Хвосты морского черта с пюре из сладкого картофеля, 
салатом из баклажанов и черешневой пеной

27€



FOOD

Κ Υ Ρ Ι Ω Σ  Π Ι ΆΤΆ   

 О С Н О В Н Ы Е  Б Л Ю Д А 

Πάπια με κέτσαπ από παντζάρι, αλμυρή γκρανόλα, μούρα,  
ζυμωμένα μανιτάρια και μανιτάρι king oyster

Утка со свекольным кетчупом, соленой гранолой, ягодами,  
ферментированными грибами и вешенками на гриле

GF  32€

Μοσχαρίσιο χτένι με πατάτες, chutney κρεμμυδιού, σάλτσα sasebo και πετιμέζι  

Стейк “флэт айрон” с картофелем, чатни из лука, соусом сасебо  
и соусом на основе виноградной патоки

GF  39€ 

Λαβράκι με υφές σελινόριζας, μαρμελάδα σελινόριζας και σάλτσα βουτύρου μίσο

Морской окунь с корнем сельдерея разных текстур, джемом из сельдерея  
и соусом берблан с мисо

 GF  36€ 

Μανιτάρι king oyster με κρέμα καλαμπόκι και φουντούκια  

Вешенки с кукурузным кремом и фундуком

V GF  22€

Μέλη του Residents’ Club έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν συνολικά τρία πιάτα  
ανά άτομο από τις παρακάτω επιλογές: Ορεκτικά / Κυρίως Πιάτα / Επιδόρπια 

Приглашаем участников Residents’ Club заказать три блюда на одну  
персону из следующих категорий: закуски / основные блюда / десерты



F O O D

Κ Υ Ρ Ι Ω Σ  Π Ι ΆΤΆ   

 О С Н О В Н Ы Е  Б Л Ю Д А 

Φρέσκο ψάρι ημέρας με dumplings μυρωδικών,  
πράσινα φασόλια και αυγολέμονο

Рыба дня с травяными клецками, зеленой фасолью  
и яично-лимонным соусом

44€

Αρνί με ζυμαρικό φρέγκολα, άγρια μανιτάρια,  
πουρέ μαύρης ελιάς και πράσο

Ягнятина с пастой фрегола, лесными грибами,  
пюре из темных оливок и луком-пореем

32€

Μπακαλιάρος με κρέμα από ρεβίθια, γάλα καρύδας,  
ψητά σπαράγγια και σύγκλινο

Треска с нутовым моле, кокосовым молоком,  
спаржей на гриле и соленой свининой

35€



FOOD

Ε Π Ι Δ Ο Ρ Π Ι Ά    

 Д Е С Е Р Т Ы 

Μπαμπά με passion fruit, κομπόστα από εξωτικά φρούτα, μοντέ λευκής σοκολάτας  
με τζίντζερ και παγωτό σοκολάτας Dulcey

Ром-баба с маракуйей, тропическими фруктами в сиропе, взбитым белым шоколадом  
с имбирем и мороженым со вкусом шоколада “Dulcey”

18€

Kρεμ μπρουλέ με άρωμα τόνκα, namelaka σοκολάτας Guanaja, chutney από μάνγκο  
και βανίλια και παγωτό καφέ με καπνό από πούρο Partagás

Крем-брюле с эссенцией бобов тонка, кремом намелака из шоколада “Guanaja”, 
мангово-ванильным чатни и кофейным мороженым с табаком сигар “Partagás”

16€

Παρφέ σοκολάτας gianduja με κρέμα φουντουκιού, μανταρίνι και παγωτό Baileys  

Парфе из шоколада “Gianduja” с кремом из фундука, мандарином  
и мороженым со вкусом “Baileys”

17€

Τάρτα yuzu με λευκή σοκολάτα, καρύδα και βασιλικό  

Юзовый тарт с белым шоколадом, кокосом и базиликом

19€

Μους σοκολάτας γάλακτος με μάνγκο

Мусс из молочного шоколада с манго

GF  9€

Μέλη του Residents’ Club έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν συνολικά τρία πιάτα  
ανά άτομο από τις παρακάτω επιλογές: Ορεκτικά / Κυρίως Πιάτα / Επιδόρπια 

Приглашаем участников Residents’ Club заказать три блюда на одну  
персону из следующих категорий: закуски / основные блюда / десерты



Ε Π Ι Δ Ο Ρ Π Ι Ά    

 Д Е С Е Р Т Ы 

Ποικιλία φρούτων εποχής  

Салат из свежих сезонных фруктов

10€

Ποικιλία παγωτών ή sorbet  

Ассорти из разных видов мороженого или сорбета

14€

Παγωτό (μία μπάλα) από μια ποικιλία γεύσεων   

Мороженое в ассортименте (один шарик)

4€

Παγωτό sorbet (μία μπάλα)   

Сорбет в ассортименте (один шарик)

4€

F O O D



ΣΎΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΊΑΣ ΚΡΗΤΊΚΗΣ ΊΣΤΟΡΊΑΣ. Η ΑΠΕΊΚΟΝΊΣΗ 

ΤΟΎ ΕΞΩΦΎΛΛΟΎ ΒΑΣΊΖΕΤΑΊ ΣΕ ΔΊΑΚΟΣΜΗΤΊΚΑ ΣΧΕΔΊΑ 

ΑΡΧΑΊΩΝ ΑΜΦΟΡΕΩΝ, ΟΊ ΟΠΟΊΟΊ ΗΡΘΑΝ ΣΤΗΝ ΕΠΊΦΑΝΕΊΑ 

ΑΠΟ ΑΡΧΑΊΟΛΟΓΟΎΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΊΑΡΚΕΊΑ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΣΤΗΝ 

ΕΎΡΎΤΕΡΗ ΠΕΡΊΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΝΩΣΟΣ, ΦΑΊΣΤΟΣ, ΜΊΝΩΊΚΟ 

ΠΑΛΑΤΊ). ΟΊ ΑΡΧΑΊΟΊ ΚΑΤΟΊΚΟΊ ΖΩΓΡΑΦΊΖΑΝ ΠΑΝΩ ΣΤΑ 

ΑΓΓΕΊΑ ΔΊΑΦΟΡΑ ΔΊΑΚΟΣΜΗΤΊΚΑ ΣΧΕΔΊΑ ΚΑΊ ΑΠΕΊΚΟΝΊΣΕΊΣ, 

ΕΠΊΔΕΊΚΝΎΟΝΤΑΣ ΕΤΣΊ ΤΊΣ ΔΊΑΦΟΡΕΣ ΚΑΛΛΊΤΕΧΝΊΚΕΣ 

ΊΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΎΣ. 

СИМВОЛ КРИТСКОЙ ИСТОРИИ, ДИЗАЙН 

ОБЛОЖКИ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ РИСУНКИ С 

ДРЕВНИХ АМФОР, ОБНАРУЖЕННЫХ АРХЕОЛОГАМИ  ВО 

ВРЕМЯ РАСКОПОК НА ОСТРОВЕ. ЖИТЕЛИ ДРЕВНЕГО 

КРИТА ИСПОЛЬЗОВАЛИ ЭТИ ЁМКОСТИ В ФОРМЕ ВАЗЫ 

ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИИ СВОИХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ 

СПОСОБНОСТЕЙ, УКРАШАЯ ИХ ЭСКИЗАМИ, КОТОРЫЕ 

ЗАЧАСТУЮ ИЗОБРАЖАЛИ ЖИВОТНЫХ.



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

GF Χωρίς γλουτένη / Не содержит глютен

Αγορανομικός Ύπεύθυνος: 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).




