
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, повар ресторана The Beach House 

Панайотис Валсамакис, главный шеф-повар отеля

Γιώργος Χρονάκης, The Beach House chef 

Παναγιώτης Βαλσαμάκης, Executive chef

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ / ОБЕД



Street Food / Стритфуд

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

17€   SF

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

18€   SF

Μοσχαρίσιο μπέργκερ με ψωμί μπριός, τυρί τσένταρ, μανιτάρια πλευρώτους,  
μαγιονέζα τρούφας, σερβίρεται με πατάτες τηγανητές  

Бургер с говядиной на булочке бриошь с сыром чеддер, вешенками и  
трюфельным майонезом. Подается с картофелем фри

20€   SF

Τάκος χταποδιού με ψιλοκομμένη σαλάτα και σάλτσα καπνιστής πιπεριάς

Такос с осьминогом и овощным салатом под перечным соусом

19€   DF  

Γύρος κοτόπουλο σε πίτα τορτίγια, σάλτσα από ψητά λαχανικά και πράσινη σαλάτα

Гирос с крицей в тортилье, овощная сальса и салат месклун

18€   SF NF

Γύρος με ψητά μανιτάρια πλευρώτους σε πίτα ολικής άλεσης,  
σερβίρεται με σως τζατζικιού

Гирос с грибами в пите из цельнозернового хлеба  
с вешенками на гриле, подается с соусом дзадзики

16€   V VG DF H

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

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



Ορεκτικά / Закуски 

Ceviche λαυράκι με πορτοκάλι, κουκουνάρι,  
ντρέσινγκ jalapeño και λάδι κόλιανδρου

Севиче из сибасса, апельсин, кедровые орешки,  
заправка из халапеньо и масла кориандра

21€   GF DF

Μπρουσκέτα με μοσχάρι ταρτάρ, μαγιονέζα, πίκλες, πεκορίνο τρούφας

Брускетта с тартаром из говядины, майонезом, солеными огурчиками,  
сыром пекорино с трюфелем

21€   SF

Ταρτάρ σολωμού με κινόα, μυρωδικά και ντρέσινγκ ταχίνι

Тартар из лосося с киноа, травами и заправкой из тахини

22€   DF

Μύδια με καπνιστό ταραμά, κρίθινο παξιμάδι, ντομάτα, σχοινόπρασο και 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: Street Food, Ορεκτικά ή Σαλάτες / Κυρίως Πιάτα / Επιδόρπια

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



Σαλάτες / Салаты 

Ελληνική σαλάτα με ντομάτα, κρίθινο παξιμάδι, αγγούρι,  
πιπεριές, κρεμμύδι, Σελλιανή φέτα και ελιές  

Греческий салат с томатами, ячменными сухариками, огурцом,  
перцем, луком, фетой Селиани и оливками

15€   SF

Σαλάτα Καίσαρα με κοτόπουλο, καλαμπόκι, μαρούλι iceberg,  
μπέικον, κρουτόν και νιφάδες παρμεζάνας

Салат Цезарь с курицей, кукурузой, салатом айсберг,  
беконом, крутонами и пармезаном

18€   SF

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

Баклажан на гриле, спаржа и грибы с острым нутом и сушеными томатами

16€   V VG GF SF DF NF H

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

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

24€   DF

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: Street Food, Ορεκτικά ή Σαλάτες / Κυρίως Πιάτα / Επιδόρπια

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



Κυρίως Πιάτα / Основные Блюда 

Σολωμός σχάρας με κινέζικο λάχανο, σάλτσα εσπεριδοειδών και καυτερή μαγιονέζα

Лосось на гриле с китайской капустой, лимонной заправкой и острым соусом майо

25€   GF DF

Λαβράκι στη σχάρα με χόρτα εποχής, πατάτα οφτή  
και ντρέσινγκ αγουρίδας με μουστάρδα Dijon

Сибас на гриле с местной зеленью, печеным картофелем  
и заправкой «агурида» с дижонской горчицей

28€   GF SF DF NF

Χοιρινά παϊδάκια με πάνκο και σάλτσα μπάρμπεκιου,  
σερβίρεται με πατάτες τηγανητές  

Свиные ребрышки в панировке и глазури из барбекью соуса,  
подаются с картофелем фри

26€   DF

Μπούτι κοτόπουλο στη σχάρα, ζεστή σαλάτα με πράσινα φασόλια και ντοματίνια, 
σερβίρεται με γιαούρτι μουστάρδας και λαδολέμονο

Куриные ножки на гриле с теплым салатом из зеленых бобов и томатами-черри. 
Подаются с заправкой из йогурта с семенами горчицы и лимонным маслом

18€   GF SF NF

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

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



Κυρίως Πιάτα / Основные Блюда 

Rib eye με πουρέ γλυκοπατάτας, ψητό κολοκυθάκι και σως μελιού

Стейк рибай с картофельным пюре, цукини на грили и медовым соусом

36€   NF

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

Грибное стифадо с луком, местной зеленью и 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€   VG H

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

Капуста на гриле с шашлычками из тофу в глазури из мисо с бальзамиком,  
пюре из сельдерея и соусом чимичурри

19€   V VG DF H

Μελιτζάνα γεμιστή με φακές, σερβίρεται με πληγούρι μυρωδικών  

Фаршированный баклажан с чечевицей, подается с булгуром и травами

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: Street Food, Ορεκτικά ή Σαλάτες / Κυρίως Πιάτα / Επιδόρπια

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



Επιδόρπια / Десерты 

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

Запеченное и 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 με μπισκότα κανέλας και αρωματικών μπαχαρικών

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 κομπόστα μάνγκο

Пралине финансье с шафрановым мороженым и компотом из манго

14€   VG

Παγωτό / sorbet από ποικιλία γεύσεων (μία μπάλα)

Мороженое или сорбет на ваш выбор (один шарик)

4€   VG

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

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



Επιδόρπια / Десерты 

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 глазури

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

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

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



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 μπορεί 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. 




