
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 терраса 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 блюд. Мы предлагаем 

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

Йоргос Хронакис, шеф-повар ресторана The Beach House

Панайотис Валсамакис, главный шеф-повар отеля

Γιώργος Χρονάκης, The Beach House chef 

Παναγιώτης Βαλσαμάκης, Executive chef

ΔΕΙΠΝΟ / УЖИН



Ορεκτικά / Закуски 

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

Амберджек с апельсином, кедровыми орешками,  
прошутто, масло кориандра и соусом ХО

24€   DF

Καπνιστό σκουμπρί, ντοματίνια, αβοκάντο με ζωμό από αγγούρι

Копченая макрель с томатами черри, авокадо и ферментированным огуречным соком

16€   GF SF DF NF

Χτένια με σελινόριζα, μανιτάρια σιμέτζι και σάλτσα σιτάκε

Гребешки с корнем сельдерея, грибами шимеджи и заправкой из шитаки

22€   SF NF

Ρολά γαρίδας με ρύζι σούσι και σάλτσα ψητής ντομάτας με καρύδα

Роллы с креветакми и суши рисом в соусе из обжаренных томатов с кокосом

18€   DF NF

Νουντλς φαγόπυρου με καπνιστό χέλι, λάχανο, τσίλι, 
φρέσκο κρεμμυδάκι, κόλιανδρο και χυμό κρεμμυδιού

Лапша соба с копченым угрем, капустой, чили,  
зеленым луком, кориандром и луковой заправкой

22€   DF NF

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

Участники программы Residents’ Club могут заказать 3 блюда на человека  
из следующих разделов меню: Закуски или Салаты / Основные Блюда / Десерты



Ορεκτικά / Закуски

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

Тартар из говядины с огуречным майонезом, сыром  
пекорино, трюфелем, черным чесноком

22€   NF  

Μεδούλι με πάστα απο harissa, κέτσαπ μήλου, κεράσια τουρσί,  
σερβίρεται πάνω σε χονδρό αλάτι με ξεροψημένο ψωμί

Мозговые косточки под соусом с хариссой, с яблочным кетчупом  
и маринованной вишней. Подается на хрустящем белом хлебе

16€   SF DF NF

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

Мидии с копченой рыбной икрой, ячменными сухариками, томатами, луком и чили

20€   SF DF

Γκασπάτσο ντομάτας με καρύδα και πικάντικα ρεβύθια

Томатное гаспачо с кокосом и острым нутом

12€   V VG GF SF DF NF H

 

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

Участники программы Residents’ Club могут заказать 3 блюда на человека  
из следующих разделов меню: Закуски или Салаты / Основные Блюда / Десерты



Σαλάτες / Салаты 

Χταπόδι, φακές, κινέζικο λάχανο, κόκκινη πιπεριά, αμύγδαλα  
και ντρέσινγκ ψητής πιπεριάς

Осьминог, чечевица, китайская капуста, красный перец,  
миндаль и заправка из обжаренного перца

24€   GF DF

Κολοκυθάκια, σπανάκι, λάδι τσορίθο, σπόροι κάνναβης,  
γαλομυζήθρα και ντρέσινγκ λεμονιού

Цукини, шпинат, острое масло, семена конопли,  
козий сыр мизитра и лимонная заправка

17€

Ντοματίνια, αγγούρι, κρεμμυδάκι, πιπεριά Φλωρίνης,  
καπαρόφυλλα, κρίταμος, φέτα και πετιμέζι

Томаты черри, огурец, лук, красный перец флорина, листья каперсов,  
самфир, фета и виноградный соус петимези

15€   VG GF SF NF  

Ψητή μελιτζάνα, σπαράγγια, μανιτάρια,  
καρυκευμένα ρεβύθια και ντρέσινγκ λιαστής ντομάτας

Баклажан на гриле, спаржа и грибы с острым нутом и заправкой из сушеных томатов

16€   V VG GF SF DF NF H

Ταμπουλέ κουνουπίδι με χούμους ψητού παντζαριού

Табуле из цветной капусты с хумусом из свеклы на гриле

15€   V VG GF SF DF H

 

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

Участники программы Residents’ Club могут заказать 3 блюда на человека  
из следующих разделов меню: Закуски или Салаты / Основные Блюда / Десерты



Κυρίως Πιάτα / Основные Блюда

Λαβράκι στη σχάρα με φασόλια ενταμάμε και ψητά κολοκυθάκια,  
σερβίρεται με σως από λαχανικά εποχής  

Сибас на гриле с бобами эдамаме и цукини на гриле.  
Подается под соусом из сезонных овощей

28€   GF SF DF NF   

Κοτόπουλο νανάκι με καλαμπόκι, φέτα, σχοινόπρασο,  
φρέσκο τσίλι και πουρέ αγκινάρας Ιερουσαλήμ

Молодой цыпленок с кукурузой, луком, свежим чили и пюре из топинамбура

26€   GF SF NF

Χοιρινό Iberico με μπαχαρικά, πάνκο, ψητό παντζάρι, λάχανο,  
γιαούρτι και σάλτσα με μέλι, σόγια και μουστάρδα

Черная свинина Иберико в панировке со свеклой на гриле, местной зеленью,  
йогуртом из овечьего молока и медовой горчицей

28€

Rib eye σε με πουρέ γλυκοπατάτας, ψητό ανανά, βρώμη και σως ανανά

Стейк рибай с пюре из сладкого картофеля, жареными ананасами,  
овсянкой и ананасовым соусом

36€   GF SF

Διάφραγμα σε πίτα καλαμποκιού με προζύμι,κρέμα τυριού μαντσέγκο, σως Chimichurri

Скёрт-стейк, пита на закваске, манчего, Чимичурри

34€   SF NF  

Αρνίσια παϊδάκια με κρέμα γραβιέρας,  
μελιτζάνα σε μαρινάδα miso, ξύδι και μελάσσα

Бараньи отбивные с сыром гравьера, баклажаном запеченным под  
соусом мисо, красным перцем, яблочным уксусом и патокой

34€

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

Участники программы Residents’ Club могут заказать 3 блюда на человека  
из следующих разделов меню: Закуски или Салаты / Основные Блюда / Десерты



Κυρίως Πιάτα / Основные Блюда

Στιφάδο μανιταριών με βολβούς και χόρτα εποχής, σερβίρεται με καστανό ρύζι

Стифадо из грибов с луком и местной зеленью. Подается с коричневым рисом

16€   V VG GF SF DF NF H

Ριζότο από κινόα με αγκινάρα Ιερουσαλήμ και ‘μπέικον’ μανιταριού

Ризотто из киноа с топинамбуром и «грибным беконом»

17€   V VG DF H

Ψητό λάχανο με σουβλάκι τόφου σε μαρινάδα miso και βαλσάμικο,  
πουρές σελινόριζας και σως chimichurri

Капуста на гриле с шашлычками из тофу, глазированными в мисо и бальзамике,  
пюре из сельдерея и соус чимичурри

19€   V VG DF H

Μελιτζάνα γεμιστή με φακές, σερβίρεται με πληγούρι μυρωδικών

Фаршированный баклажан с чечевицей. Подается с пшеничным булгуром

16€   V VG SF DF NF H

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

Участники программы Residents’ Club могут заказать 3 блюда на человека  
из следующих разделов меню: Закуски или Салаты / Основные Блюда / Десерты



Επιδόρπια / Десерты

Ποσέ μήλα με κέικ μπαχαρικών, μαρμελάδα πράσινου μήλου  
με τουίλ κανέλας και παγωτό βουτύρου

Запеченное яблоко с острым бисквитным пирогом,  
компотом из зеленых яблок, коричневым маслом и соусом из корицы

14€   VG

Ναμελάκα σοκολάτας, σερβίρεται με μοντέ καρύδας,  
αφρό μούρου, σορμπέ καρύδας, αρωματικά μπισκότα

Шоколадная намелака с кокосовым монте, пеной из ягод,  
сорбетом из кокоса и бисквитом

14€   VG

Τάρτα σοκολάτας με φρούτα του δάσους, αφρό βατόμουρου και σορμπέ μασκαρπόνε

Шоколадный тарт с «крем де кассис»  и малиновым ликером,  
ягодным маршмаллоу и сорбетом маскарпоне

12€   VG

Φινανσιέ πραλίνας με παγωτό σαφράν και μαρμελάδα μάνγκο

Пралине финансье с шафрановым мороженым и компотом из манго

14€   VG

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

Участники программы Residents’ Club могут заказать 3 блюда на человека  
из следующих разделов меню: Закуски или Салаты / Основные Блюда / Десерты



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

Участники программы Residents’ Club могут заказать 3 блюда на человека  
из следующих разделов меню: Закуски или Салаты / Основные Блюда / Десерты

Επιδόρπια / Десерты

Παγωτό / sorbet από ποικιλία γεύσεων (μία μπάλα)

Мороженое или сорбет на ваш выбор (один шарик)

4€   VG

Ποικιλία φρούτων εποχής  

Сезонные фрукты

10€   V VG GF SF DF NF H

Πανακότα με κουλί από βατόμουρα και νιφάδες καρύδας  

Панакота с малиновым соусом и кокосовыми хлопьями

10€   V VG GF SF DF H

Κέικ καρότου με γλάσο εσπεριδοειδών

Морковный пирог в цитрусовой

10€   V VG GF SF DF H

Fudge με σοκολάτα, ταχίνι, χουρμάδες και παγωτό βανίλια από γάλα αμυγδάλου

Шоколадный фадж с финиками, ванильным мороженым и миндальным молоком

10€   V VG GF SF DF H



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.

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 молочных продуктов

NF  Χωρίς ξηρούς καρπούς / Без орехов

Όλα τα πιάτα ενδέχεται να περιέχουν ίχνη σιταριού, 

κριθαριού, σίκαλης ή τριτικάλε

Все блюда могут содержать следы пшеницы, 

ячменя, ржи или тритикале

Αγορανομικός Υπεύθυνος:  Παναγιώτης Αλμυράντης  

Представитель инспекции: Панайотис 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. 




