
Members of the Residents’ Club are welcome to order three dishes in total per person

F O O D



Το εστιατόριο Ocean παρουσιάζει το πολύχρωμο κράμα 
των πολιτιστικών επιρροών της Κρήτης, μέσα από ένα 

μενού που ισορροπεί αρμονικά το παρελθόν με το παρόν. 
Με σύγχρονο πνεύμα, οι σεφ μας επιστρατεύουν όλη 
τη δημιουργικότητά τους και μαζί με την καταξιωμένη 
ομάδα Ducasse Conseil προτείνουν μια ολοκληρωμένη 

γαστρονομική εμπειρία που διεγείρει τις αισθήσεις. 
Αγνές πρώτες ύλες ξεδιπλώνουν την πολυπλοκότητά τους 

σε κάθε πιάτο μέσα από ευρηματικούς συνδυασμούς. 

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!

L U N C H



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

Участники программы Residents’ Club могут заказать три блюда на человека

Γ Ι Α  Τ Η Ν  Π Α Ρ Ε Α  /  Á Ë Þ Ä À  Â  Ñ Ò Î Ë

Φέτα φούρνου, πιπεριά, φοκάτσια με δενδρολίβανο   VG SF NF H  18€

Фета на гриле, болгарский перец, фокачча с розмарином 

Τάρτα με κρεμμύδι και ρίγανη, ελιές Καλαμών και αντζούγια   SF DF NF 19€

 Тарт с луком и орегано, оливки Каламата и анчоусы

Σπιτικός ταραμάς, φρυγανισμένο χωριάτικο ψωμί   SF NF 13€

Домашняя тарама, поджаренный деревенский хлеб

Καλαμάρι και γαύρος τηγανητός, πράσινη σάλτσα ταρτάρ   SF NF 24€

Жареное во фритюре ассорти кальмаров и анчоусов, зеленый соус тартар



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

Участники программы Residents’ Club могут заказать три блюда на человека

Φ Ρ Ε Σ Κ Α  &  Ω Μ Α  /  Ê Ð Ó Ä Î - Á À Ð

Τσιπούρα σεβίτσε, καρπούζι και αγγούρι   GF SF DF NF H   23€

Севиче из морского леща, с арбузом и огурцом

Ταρτάρ από μοσχάρι ξηρής ωρίμανσης, φρυγανισμένο ψωμί με σκόρδο   SF NF H 27€

Тартар из говядины сухой выдержки, поджаренный чесночный хлеб

Σούπα γκασπάτσο με κίτρινη ντομάτα και βασιλικό   V VG SF NF H  20€

Гаспачо из желтых помидоров и базилика



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

Участники программы Residents’ Club могут заказать три блюда на человека

Σ Α Λ Α Τ Ε Σ  /  Ñ À Ë À Ò Û

Ocean poke bowl με αβοκάντο, σολομό, αγγούρι,   GF SF DF NF H  21€
κόκκινο ραπανάκι, λάχανο, ρόδι, φρέσκο κρεμμύδι και κόλιανδρο   

Поке Ocean с авокадо, лососем, огурцом, красной редькой, 
капустой, гранатом, зеленым луком и  кориандром

Μπουράτα και ντοματίνια, φρούτα εποχής και βασιλικός   VG GF SF NF H   25€

Буррата с помидорами черри, сезонные фрукты и базилик

Σαλάτα ριβιέρα με πατάτα, τόνο, ντομάτα, αγγούρι, ραπανάκι,   GF SF NF H 22€
πράσινα φασόλια, ελιές Καλαμών, κόκκινη πιπεριά, βραστό αυγό και βασιλικό

Салат Ривьера с картофелем, тунцом, помидорами, огурцами, 
редисом, стручковой фасолью, оливками Каламата, красным 
болгарским перцем, вареным яйцом и базиликом

Μαρούλι, ψητό κοτόπουλο, πίκλες λαχανικών, ντρέσινγκ ροδιού   SF DF NF H 21€

 Салатные листья, курица гриль, маринованные овощи, гранатовая заправка



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

Участники программы Residents’ Club могут заказать три блюда на человека

Σ Α Ν Τ Ο Υ Ι Τ Σ  &  Π Ι Τ Α  /  Ñ À Í Ä Â È × È  È  Ï È Ò À

Πίτα με κοτόπουλο: πικάντικο κοτόπουλο σχάρας,   SF NF  18€
ντομάτα, αγγούρι και κόκκινο κρεμμύδι  

Пита с курицей: острая курица-гриль, томаты, огурцы и красный лук

Μπρουσκέτα με τρυφερά λαχανικά   V VG SF DF NF H  16€

Мягкая овощная брускетта

Daios Cove Croque με κοτόπουλο, κρέμα μαύρης τρούφας,   SF NF 22€
κρητική γραβιέρα, πατάτες τηγανητές και πράσινη σαλάτα

Крок Daios Cove с курицей, кремом из черного трюфеля, 
критским грюйером, картофелем фри и зеленым салатом

Π Ι Τ Σ Α  /  Ï È Ö Ö À

Πάρμα: προσούτο, ρόκα, ντοματίνια, μοτσαρέλα, ελιές και σάλτσα ντομάτας   SF NF  22€

Парма: прошутто, руккола, помидоры черри, моцарелла, оливки и томатный соус

Ταρτουφάτα: κρέμα τρούφας και ρόκα   VG SF NF  24€

Тартуфата: трюфельный крем и руккола



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  /  Î Ñ Í Î Â Í Û Å  Á Ë Þ Ä À

Μπέργκερ από μοσχάρι ξηρής ωρίμανσης, κρητική γραβιέρα, ντομάτα, μαρούλι   SF NF 25€

Σερβίρεται με πατάτες τηγανητές και πράσινη σαλάτα

Бургер из говядины сухой выдержки, критский сыр грюйер, томаты, листья салата

Подается с картофелем фри и зеленым салатом

Casarecce ζυμαρικά, σάλτσα της επιλογής σας:

Паста Казаречче, с начинкой на выбор:

Πέστο / Песто   VG SF H 23€

Αραμπιάτα / Аль аррабиата   V VG SF NF H  23€

Καρμπονάρα / Карбонара   GF SF NF 24€

Λιγκουίνι με σαφράν, θαλασσινά και μυρωδικά   SF NF 32€

Шафрановое лингвини с морепродуктами и зеленью

Παϊδάκι γαλλικής κοπής από μοσχάρι γάλακτος, ντοματίνια και ρόκα   SF DF NF  35€

Котлета из телятины, помидоры черри и руккола

Θαλασσινά ημέρας, πουρές πατάτας, σάλτσα βιέρζ*   GF SF DF NF  

Морепродукты дня, картофельное пюре, натуральный соус*

*RESIDENTS’ CLUB 

Τo παραπάνω πιάτo δεν συμπεριλαμβάνεται στο Residents’ Club και έχει επιπλέον χρέωση. Το προσωπικό μας 
είναι στη διάθεσή σας για να σας ενημερώσει για το ακριβές κόστος της παραγγελίας σας σύμφωνα με το βάρος.

Блюда, отмеченные * не входят в концепцию Residents’ Club и могут быть заказаны за дополнительную 
плату. Ваш официант будет рад сообщить вам общую стоимость в зависимости от веса.



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 ∆ Ο Ρ Π Ι Α  /  Ä Å Ñ Å Ð Ò Û

Γιαούρτι αμυγδάλου, σιρόπι αγαύης και εσπεριδοειδή   V VG SF H  15€

Миндальный йогурт, сироп агавы и цитрусовые

Τιραμισού   SF NF VG  15€

Тирамису 

Ζεστή μους σοκολάτας, παγωτό βανίλια   VG SF 15€

Теплый шоколадный мусс, ванильное мороженое

Φρέσκα φρούτα εποχής, μαντλέν με κρητικό μέλι και σορμπέ ράσμπερι   H SF NF 18€

Ассорти свежих фруктов, маделины с критским медом, малиновый сорбет

Παγωτό και σορμπέ σε ποικιλία γεύσεων (μπάλα)   VG  5€

Мороженое и сорбет в ассортименте (один шарик)



Σε περίπτωση αλλεργίας ή δυσανεξίας, παρακαλούμε απευθυνθείτε στον υπεύθυνο του εστιατορίου. 
Θα είναι χαρά μας να σας ενημερώσουμε για τα συστατικά που χρησιμοποιούνται στα πιάτα μας και να 
προετοιμάσουμε μια εναλλακτική πρόταση 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.

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: Γιώργος Μπριλάκης 
Представитель инспекции: Джордж Брилакис

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. 

H   Υγιεινή επιλογή / Полезный  

V   Για αυστηρά χορτοφάγους / Веганские блюда

VG   Για χορτοφάγους / Вегетарианские блюда

GF   Χωρίς γλουτένη / Без глютена

SF   Χωρίς σόγια / без сои

DF   Χωρίς γαλακτοκομικά / без молочных продуктов

NF   Χωρίς ξηρούς καρπούς / без орехов




