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D I N N E R

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!



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

Участники программы Residents’ Club могут заказать три блюда на человека

Ο Ρ Ε Κ Τ Ι Κ Α  /  З А К У С К И 

Αστακός, λαχανικά τουρσί, πράσινη μαγιονέζα   GF, SF, NF, H    26€

Охлажденный лобстер, маринованные овощи, зеленый майонез

Λαβράκι καρπάτσιο, αρμυρήθρα και αχινός   SF, H      26€

Карпаччо из сибаса, солерос и морской еж

Vitello tonnato   H, SF, NF     26€

Вителло тоннато

Tαρτάρ τόνου, γλυκό καλαμπόκι και κονφί λεμονιού   SF, DF, H     18€

Тартар из тунца, сладкая кукуруза и лимонное конфи

Tάρτα σφολιάτας με ψητά και ωμά λαχανικά  18€ 
και μαρμελάδα ντομάτα ελιά   V, VG, SF, DF, NF, H  

Воздушный тарт, сырые овощи и томатно-оливковый мармелад

Κουνουπίδι τεμπούρα, ψητή φέτα, σάλτσα ταρατόρ   H, VG    16€

Черная темпура с цветной капустой, фета на гриле, соус таратор

Αυγό ποσέ, σακσούκα   H, VG, SF, NF, DF     16€

Яйца-пашот, шакшука

Πράσινα σπαράγγια, μανιτάρια μορχέλες, ελαφριά σαμπαγιόν   VG, GF, SF, DF, NF, H   22€

Зеленая спаржа и сморчки, легкий соус сабайон



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

Участники программы Residents’ Club могут заказать три блюда на человека

Κ Υ Ρ Ι Ω Σ  Π Ι Α Τ Α  /  О С Н О В Н Ы Е  Б Л Ю Д А   

Φρέσκο ψάρι ημέρας, κολοκυθάκια με πατέ ελιάς Καλαμών   H, GF, SF, DF    32€

Улов дня, цукини и соус тапенад из оливок каламата

Ψητό στήθος κοτόπουλο με λεμόνι, πουρέ πατάτας και κρητικά βότανα   GF, SF, NF    28€

Жареная куриная грудка с лимоном, картофельным пюре и критскими травами

Αρνίσια παϊδάκια με κρούστα μυρωδικών και μελιτζάνα   SF, NF    36€

Отбивные из барашка с травами и баклажаном

Φιλέτο μοσχάρι αργής ωρίμανσης, γκρατέν λαχανικών και χυμός τρούφας   GF, SF, NF    49€

Филе из выдержанной говядины, овощи под сырной корочкой, трюфельный сок

Γεμιστά λαχανικά, κινόα και πικάντικο σιρόπι ντομάτας   H, GF, SF, NF, VG   26€

Фаршированные овощи, киноа и острый томатный сироп

Ψητά λαχανικά εποχής, κρεμώδης πολέντα   VG, GF, SF, NF, H   26€

Обжаренные сезонные овощи, полента

D A Y  S P E C I A L S  /  Б Л Ю Д О  Д Н Я

Ο σερβιτόρος σας θα χαρεί να σας ενημερώσει για το πιάτο ημέρας

Официант с удовольствием проконсультирует вас о блюде дня



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

Участники программы Residents’ Club могут заказать три блюда на человека

Ε Π Ι Δ Ο Ρ Π Ι Α  /  Д Е С Е Р Т Ы

Παστίλια από σμέουρο και φιστίκι Αιγίνης, σορμπέ σμέουρο   SF, H   14€

Пастила из малины и фисташек с малиновым сорбетом

Γιγάντιο εκλαίρ βανίλιας με αλμυρή καραμέλα   SF, NF   14€

Гигантский ванильный эклер с соусом из соленой карамели

Λεμόνι, αγγούρι και μαρέγκα   H, GF, SF, NF    14€

Меренге с лимоном и огурцом

Σουφλέ σοκολάτας Guanaja, τραγανό φαγόπυρο   GF, SF, NF    14€

Суфле из шоколадного ганаша с хрустящей гречкой

Παγωτό / sorbet από ποικιλία γεύσεων (μία μπάλα) 4€

Мороженое или сорбет на ваш 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, обратитесь 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 содержания лактозы
NF  Χωρίς ξηρούς καρπούς / Без орехов

*Όλα τα πιάτα ενδέχεται να περιέχουν ίχνη σιταριού, 
κριθαριού, σίκαλης ή τριτικάλε
Во всех блюдах возможно присутствие небольшого 
количества следов 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. 




