
Members of the Residents’ Club are welcome to order three dishes in total per person 
Μέλη του Residents' Club έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν συνολικά τρία πιάτα ανά άτομο 

F O O D



Skillfully using elements of past and present,  
the Ocean restaurant showcases the colourful blend  

of cultural influences on Crete throughout the centuries. 

Our chefs and the exceptional team at Ducasse Conseil 
push the boundaries of taste with a rounded experience  

to stir the senses. Simple ingredients, yet beautiful  
in their complexity provide a depth of taste we strive  

to bring out in each dish. 

Let the sweet lull of the waves lead you  
on a culinary journey to cherish.

L U N C H



O U R  S E L E C T  P R O D U C T S  
Handpicked Cretan ingredients brought to you at the Cove 

Contributing to the local Cretan community and serving our Greek heritage are key to the Cove 
philosophy. In gastronomy terms, our belief in the importance of provenance has led us to 
forging strong relationships with small-scale producers throughout Greece and gathering the 
finest, freshest, local produce at the Cove. 

Our chosen specialty ingredients include PDO products (Protected Designation of Origin); fused 
with the world-class expertise of Daios Cove’s chefs, a magically authentic dining experience is 
crafted for our guest to enjoy.

C H A N I A R E T H Y M N O

I R A K L I O N A G I O S 
N I KO L A O S 

C H A N I A 

Honey / Honeycomb 
by Aroma Kritis 

Oranges 
by Fragakis Farm

R E T H Y M N O

Meat 
by Hasikou Butchery 

Carob 
by Creta Carob

I R A K L I O N 

Rusks 
by Hatzi Bakery

Eggs 
by Syntichakis Farm

A G I O S  N I KO L A O S 

Olive oil 
by the Kritsa Cooperative

Seliani Feta / Anthotiro cheese 
by Siligardos Farm

Vegetables 
by Gresko Family

Avocados
by Paterakis Farm



Members of the Residents’ Club are welcome to order three dishes in total per person 
Μέλη του Residents' Club έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν συνολικά τρία πιάτα ανά άτομο 

T O  S H A R E

Oven-grilled feta, bell peppers, rosemary focaccia    22€

Φέτα φούρνου, πιπεριά, φοκάτσια με δενδρολίβανο

15min preparation time / 15 λεπτά χρόνος προετοιμασίας

VG SF NF

Yellow fava taameya, green tomato chutney    20€

Φαλάφελ φάβας, τσάτνεϋ πράσινης ντομάτας

V GF SF DF KĒPOS

Homemade tarama, toasted country bread    16€

Σπιτικός ταραμάς, φρυγανισμένο χωριάτικο ψωμί

SF DF NF

Fritto misto of calamari and anchovies, green tartare sauce     28€

Καλαμάρι και γαύρος τηγανητός, πράσινη σάλτσα ταρτάρ 

SF DF NF



Members of the Residents’ Club are welcome to order three dishes in total per person 
Μέλη του Residents' Club έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν συνολικά τρία πιάτα ανά άτομο 

C R U D O  B A R 

Sea bream ceviche, watermelon and cucumber      28€

Φαγκρί σεβίτσε, καρπούζι και αγγούρι

GF SF DF NF KĒPOS

Beef tartare, toasted garlic bread    30€

Μοσχαρίσιο ταρτάρ, φρυγανισμένο ψωμί με σκόρδο

SF DF NF KĒPOS

Yellow tomato gazpacho and basil     22€

Σούπα γκασπάτσο με κίτρινη ντομάτα και βασιλικό 

V SF DF NF KĒPOS



Members of the Residents’ Club are welcome to order three dishes in total per person 
Μέλη του Residents' Club έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν συνολικά τρία πιάτα ανά άτομο 

S A L A D S 

Ocean poke bowl with avocado, salmon, cucumber, red radish, cabbage,  24€ 
pomegranate, scallion and coriander   

Ocean poke bowl με αβοκάντο, σολομό, αγγούρι, κόκκινο ραπανάκι,   
λάχανο, ρόδι, φρέσκο κρεμμύδι και κόλιανδρο

SF DF NF KĒPOS

Burrata and cherry tomatoes, seasonal fruits and basil      28€

Μπουράτα και ντοματίνια, φρούτα εποχής και βασιλικός

VG GF SF NF KĒPOS

Riviera salad with potato, tuna, tomato, cucumber, radish, green beans,  26€ 
Kalamata olives, red bell pepper, hard-boiled egg and basil    

Σαλάτα ριβιέρα με πατάτα, τόνο, ντομάτα, αγγούρι, ραπανάκι, πράσινα φασόλια,  
ελιές Καλαμών, κόκκινη πιπεριά, βραστό αυγό και βασιλικός 

GF SF DF NF KĒPOS

Baby gem lettuce, grilled chicken, pickled vegetables, pomegranate dressing 22€

Μαρούλι, ψητό κοτόπουλο, πίκλες λαχανικών, ντρέσινγκ ροδιού

SF NF KĒPOS



Members of the Residents’ Club are welcome to order three dishes in total per person 
Μέλη του Residents' Club έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν συνολικά τρία πιάτα ανά άτομο 

S A N D W I C H E S  &  P I T A S

Chicken pita, spicy grilled chicken, tomato, cucumber and red onion     22€

Πίτα κοτόπουλο, πικάντικο κοτόπουλο σχάρας, ντομάτα, αγγούρι  
και κόκκινο κρεμμύδι

SF NF

Daios Cove Croque with chicken, black truffle cream, Cretan gruyère,     26€ 
french fries and green salad    

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

SF NF

Open sandwich with grilled vegetables, olive and caper paste, fresh basil     22€

Ανοιχτό σάντουιτς με ψητά λαχανικά, πατέ ελιάς και κάπαρης, φρέσκος βασιλικός

V SF DF KĒPOS

Boller bun with xygalo cheese, baby spinach, tomato confit, raisins and pistachio pesto 20€

Boller bun με ξύγαλο, σπανάκι, κονφί ντομάτα, σταφίδες και πέστο από φιστίκι

VG SF KĒPOS

P I Z Z A

 

Parma, prosciutto, arugula, cherry tomatoes, mozzarella, olives and tomato sauce     24€

Parma, προσούτο, ρόκα, ντοματίνια, μοτσαρέλα, ελιές και σάλτσα ντομάτας

SF NF

Tartufata, truffle cream and arugula     28€

Ταρτουφάτα, κρέμα τρούφας και ρόκα

VG SF NF



Members of the Residents’ Club are welcome to order three dishes in total per person 
Μέλη του Residents' Club έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν συνολικά τρία πιάτα ανά άτομο 

M A I N  C O U R S E S

Beef burger, metsovone smoked cheese, red onions, coleslaw, spicy mayonnaise 27€ 
Served with french fries and green salad   

Μοσχαρίσιο μπέργκερ, καπνιστό τυρί μετσοβόνε, κόκκινο κρεμμύδι, coleslaw,  
πικάντικη μαγιονέζα. Σερβίρεται με τηγανητές πατάτες και πράσινη σαλάτα 

SF NF

Casarecce pasta, topping of your choice

Ζυμαρικά casarecce με σάλτσα επιλογής σας

Pesto   VG SF 26€

All’Arrabbiata   VG SF NF   25€

Carbonara   SF NF   25€

Grilled seabass fillet, roasted fennel, beurre blanc sauce   32€

Ψητό φιλέτο λαβράκι, φινόκιο, σάλτσα beurre blanc

GF SF NF KĒPOS

 

Chicken skewers marinated with Greek yoghurt, grilled zucchini and eggplant  26€

Κοτόπουλο σουβλάκι μαριναρισμένο σε γιαούρτι, κολοκυθάκι και μελιτζάνα  
στη σχάρα

GF SF NF KĒPOS

Squid ink pasta, seafood and fennel    34€

Ζυμαρικά με μελάνι σουπιάς, θαλασσινά και φινόκιο

SF DF NF KĒPOS



Members of the Residents’ Club are welcome to order three dishes in total per person 
Μέλη του Residents' Club έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν συνολικά τρία πιάτα ανά άτομο 

D E S S E R T S

Cream of almond, agave syrup and citrus fruits  15€

Κρέμα αμυγδάλου, σιρόπι αγαύης και εσπεριδοειδή 

V SF DF

Tiramisù     15€

Τιραμισού

VG SF NF

Warm chocolate mousse, vanilla ice cream     15€

Ζεστή μους σοκολάτας, παγωτό βανίλια

VG SF

Fresh fruit platter, raspberry sorbet    16€

Φρέσκα φρούτα εποχής, σορμπέ ράσμπερι 

V GF SF DF NF KĒPOS

Choose from our selection of ice cream and sorbet (one scoop)      6€

Παγωτό και σορμπέ σε ποικιλία γεύσεων (μπάλα)

VG



K E P O S  M E N U

Our talented chefs at Daios Cove team up with  
our KĒPOS by Goco wellness experts to organically 

blend succulent creations with a focus on wholesome 
goodness. Dishes are designed to bring balance 

and restore digestive health with local recipes full of 
nutrients, low sugar and reduced calories based  

on quintessential Mediterranean cuisine. 

Enjoy a gastronomy experience to nourish,  
fuel and inspire you.

–



Members of the Residents’ Club are welcome to order three dishes in total per person 
Μέλη του Residents' Club έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν συνολικά τρία πιάτα ανά άτομο 

T O  S H A R E

Yellow fava taameya, green tomato chutney    20€

Φαλάφελ φάβας, τσάτνεϋ πράσινης ντομάτας

V GF SF DF KĒPOS

C R U D O  B A R 

Sea bream ceviche, watermelon and cucumber      28€

Φαγκρί σεβίτσε, καρπούζι και αγγούρι

GF SF DF NF KĒPOS

Βeef tartare, toasted garlic bread    30€

Μοσχαρίσιο ταρτάρ, φρυγανισμένο ψωμί με σκόρδο

SF DF NF KĒPOS

Yellow tomato gazpacho and basil     22€

Σούπα γκασπάτσο με κίτρινη ντομάτα και βασιλικό

V SF DF NF KĒPOS



Members of the Residents’ Club are welcome to order three dishes in total per person 
Μέλη του Residents' Club έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν συνολικά τρία πιάτα ανά άτομο 

S A L A D S 

Ocean poke bowl with avocado, salmon, cucumber, red radish, cabbage,  24€ 
pomegranate, scallion and coriander

Ocean poke bowl με αβοκάντο, σολομό, αγγούρι, κόκκινο ραπανάκι,  
λάχανο, ρόδι, φρέσκο κρεμμύδι και κόλιανδρο

SF DF NF KĒPOS

Burrata and cherry tomatoes, seasonal fruits and basil      28€

Μπουράτα και ντοματίνια, φρούτα εποχής και βασιλικός

VG GF SF NF KĒPOS

Riviera salad with potato, tuna, tomato, cucumber, radish, green beans,  26€ 
Kalamata olives, red bell pepper, hard-boiled egg and basil    

Σαλάτα ριβιέρα με πατάτα, τόνο, ντομάτα, αγγούρι, ραπανάκι, πράσινα φασόλια,  
ελιές Καλαμών, κόκκινη πιπεριά, βραστό αυγό και βασιλικός 

GF SF DF NF KĒPOS

Baby gem lettuce, grilled chicken, pickled vegetables, pomegranate dressing    22€

Μαρούλι, ψητό κοτόπουλο, πίκλες λαχανικών, ντρέσινγκ ροδιού

SF NF KĒPOS

S A N D W I C H E S  &  P I T A S

Open sandwich with grilled vegetables, olive and caper paste, fresh basil     22€

Ανοιχτό σάντουιτς με ψητά λαχανικά, πατέ ελιάς και κάπαρης, φρέσκος βασιλικός

V SF DF KĒPOS

Boller bun with xygalo cheese, baby spinach, tomato confit, raisins and pistachio pesto 20€

Boller bun με ξύγαλο, σπανάκι, κονφί ντομάτα, σταφίδες και πέστο από φιστίκι

VG SF KĒPOS



Members of the Residents’ Club are welcome to order three dishes in total per person 
Μέλη του Residents' Club έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν συνολικά τρία πιάτα ανά άτομο 

M A I N  C O U R S E S

Grilled seabass fillet, roasted fennel, beurre blanc sauce  32€

Ψητό φιλέτο λαβράκι, φινόκιο, σάλτσα beurre blanc

GF SF NF KĒPOS

  

Chicken skewers marinated with Greek yoghurt, grilled zucchini and eggplant  26€

Κοτόπουλο σουβλάκι μαριναρισμένο σε γιαούρτι, κολοκυθάκι και μελιτζάνα  
στη σχάρα

GF SF NF KĒPOS

Squid ink pasta, seafood and fennel    34€

Ζυμαρικά με μελάνι σουπιάς, θαλασσινά και φινόκιο

SF DF NF KĒPOS

D E S S E R T S

Fresh fruit platter, raspberry sorbet    16€

Φρέσκα φρούτα εποχής, σορμπέ ράσμπερι 

V GF SF DF NF KĒPOS



You are kindly requested to contact the restaurant manager if you suffer from any food allergy or intolerance to any 
product or substance. We will be happy to inform you about the ingredients we use to prepare the dishes or, if you 
prefer, we can prepare a substitute dish for you.  
Σε περίπτωση αλλεργίας ή δυσανεξίας, παρακαλούμε να ενημερώσετε τον υπεύθυνο του εστιατορίου. Θα είναι 
χαρά μας να σας ενημερώσουμε για τα συστατικά που χρησιμοποιούμε στα πιάτα μας και να προετοιμάσουμε μια 
εναλλακτική επιλογή για εσάς.  
All courses may contain traces of wheat, barley, rye or triticale. 
Όλα τα πιάτα ενδέχεται να περιέχουν ίχνη σιταριού, κριθαριού, σίκαλης ή τριτικάλε. 
Inspection Representative: George Brilakis / Αγορανομικός Υπεύθυνος: Γιώργος Μπριλάκης  
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). 
Φ.Π.Α και λοιποί φόροι συμπεριλαμβάνονται.  Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει εάν δεν λάβει το 
νόμιμο παραστατικό στοιχείο (απόδειξη-τιμολόγιο).

N U T R I T I O N  S Y M B O L S

KĒPOS Wellness dish / πιάτο ευεξίας 

V Vegan / αυστηρά χορτοφαγικό 

VG Vegetarian / χορτοφαγικό

GF Gluten free / χωρίς γλουτένη

SF Soy free / χωρίς σόγια 

DF Dairy free / χωρίς γαλακτοκομικά

NF Nut free / χωρίς ξηρούς καρπούς




