
-   Ο Ρ Ε Κ Τ Ι Κ Α   -

Σούπα ηµέρας
6,80 €

Τριλογία παραδοσιακών αλοιφών
ταραµοσαλάτα, τζατζίκι και τυροκαυτερή

6,80 €

Χλιαρή φάβα “παντρεµένη”
µε φρέσκο και ξερό κρεµµυδάκι, ραπανάκι, ντοµατίνια & αρωµατικά βότανα

6,20 €

Μελιτζανοσαλάτα “µπροστά στα µάτια σας”
µε µαριναρισµένες ντοµάτες, σκόρδο, λάδι µαϊντανού και κουκουνάρια

7,60 €

Τραγανές µπάρες γραβιέρας
αµαριώτικη γραβιέρα παναρισµένη µε νιφάδες δηµητριακών. 

Σερβίρεται µε µαρµελάδα σταφύλι και σουσάµι
7,80 €

Ντοµατίνια του καλοκαιριού
µε έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, αβοκάντο, κρεµµύδι, 

γαλοµυζήθρα και βασιλικό
9,90 €

Κατσικίσιο τυροζούλι στη σχάρα
µε ντοµατίνια µαριναρισµένα σε πέστο βασιλικού

7,50 €

Χταπόδι σχάρας*

12,80 €

Ψιλό γαριδάκι*
ή τραγανά ψαράκια ηµέρας όταν υπάρχουν, 

σε φωλιά παρµεζάνας µε σπιτική µαγιονέζα αγιολί
7,80 €

Μύδια αχνιστά*

σε λευκό κρασί µε µουστάρδα, λεµόνι και λαχανικά
9,50 €

Ντοµατοκεφτέδες
µε τη µυστική συνταγή της γιαγιάς

5,80 €

Ταρτάρ σολοµού
µαριναρισµένος σολοµός µε σάλτσα ταρτάρ, 

σερβιρισµένος πάνω σε λεπτές στρώσεις ρυζιού
11,90 €

-   Κ Υ Ρ Ι Ω Σ   -

Μαριναρισµένο κοτόπουλο σχάρας
βιολογικό κοτόπουλο µε ριζότο τριών δηµητριακών και λάδι µαϊντανού

9,90 €

Χοιρινή πανσέτα µπρεζέ
από βιολογικό χοιρινό, µε πουρέ παστινάκι, 
φρέσκο κρεµµυδάκι και σάλτσα κρασιού

13,80 €

Φιλέτο σολοµού
µε πουρέ παντζαριού, µπρόκολο και αφρό εσπεριδοειδών

15,80 €

Αρνάκι µε άγρια χόρτα
κότσι από αρνάκι γάλακτος σε σάλτσα λεµονιού

(500γρ.) 16,80 €

Λαβράκι σχάρας
µε τσιγαριαστά χόρτα 

16,80 €

-   C A V O  G R I L L   -

Φιλέτο µόσχου Black Angus 
µε σάλτσα από κοτσιφάλι. Συνοδεύεται µε ψητές πατατούλες, 

µανιτάρια, σκόρδο και µαϊντανό
(350γρ.) 28,50 €

Μοσχαρίσια µπριζόλα Black Angus
25 - 35 ηµερών ωρίµανσης. Συνοδεύεται µε χωριάτικες πατάτες, 

ψητά λαχανικά και σπιτική σάλτσα µπάρµπεκιου και µουστάρδας
(700γρ.) 28,80 €  -  (1000γρ.) 34,80 €

Η µπριζόλα του χασάπη
ολόκληρη µαριναρισµένη βιολογική χοιρινή µπριζόλα 

µε την πανσέτα της στα κάρβουνα. Συνοδεύεται µε χωριάτικες πατάτες, 
ψητά λαχανικά και σπιτική σάλτσα µπάρµπεκιου και µουστάρδας

(700γρ.) 16,40 €  -  (900γρ.) 18,80 €

Φρέσκο ψάρι (ιχθυοκαλλιέργειας) 
τιµή κιλού 55,00 €

Φρέσκο ψάρι ηµέρας (Κρητικού πελάγους)
τιµή κιλού 65,00 €

Αστακός σχάρας*

συνοδεύεται µε µικρή σαλάτα και λαχανικά 
τιµή κιλού 85,00 €
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Πλατώ µε Κρητικά αρτοσκευάσµατα: ζυµωτό ψωµί, 
κρίθινο παξιµαδάκι και παξιµάδι χαρουπιού - ανά άτοµο 1,50 €
Τα κρέατα και τα ψάρια µας είναι ψηµένα στα κάρβουνα
* Kατεψυγµένα προϊόντα
Παρακαλώ ενηµερώστε µας για τυχόν αλλεργίες ή δυσανεξίες
Αγορανοµικός υπεύθυνος: Νίκος Κεχαγιαδάκης



Γαρίδες ψηµένες στο κεραµίδι*
µε σκόρδο και απάκι, άρωµα τσικουδιάς και σάλτσα ντοµάτας µε γραβιέρα

12,80 €

Chips πατάτας
λεπτοκοµµένες πατάτες τηγανισµένες σε έξτρα παρθένο κρητικό ελαιόλαδο, 

µε πικάντικη κρέµα φέτας και αρώµατα ρίγανης και πάπρικας
5,20 €

Κριθαράκι µε χταπόδι*
µε πιπεριές Φλωρίνης, σάλτσα ντοµάτας, ρόκα και κρητικά µυρωδικά

7,50 €

Ποικιλία 5 φρέσκων µανιταριών
µε απάκι, σκόρδο, λεµόνι, ντοµάτα, πραλίνα φουντουκιού 

και φλοίδες γραβιέρας µε αρωµατικά
11,20 €

Ντάκος “κουκουβάγια”
µε κρέµα γαλοµυζήθρας και τριµµένη ντοµάτα αρωµατισµένη µε λάδι & ρίγανη

6,80 €

Μπρουσκέτα θαλασσινών*

θαλασσινά µε µαριναρισµένη ντοµάτα, πιπεριά τσίλι και σάλτσα αγιολί
11,20 €

Πολίτικοι κεφτέδες σχάρας
µε κόκκινη σάλτσα φρέσκιας ντοµάτας 

και µους γιαουρτιού µε πράσινο µήλο και αβοκάντο
7,40 €

Καρπάτσιο από λαυράκι
µε άρωµα τσικουδιάς, ρόκα, ντοµατίνια και κρέµα αγριοράπανου

11,90 €

Τραγανά τηγανητά καλαµαράκια*

σε έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, 
σερβιρισµένα µε µαγιονέζα µε άρωµα λεµονιού

12,80 €

-   Σ Α Λ Α Τ Ε Σ   -

Καίσαρα
κρητική Caesar’s µε γαρίδες, απάκι από βιολογικό κοτόπουλο, 

κpoυτόν aπό χωpιάτικo ψωµί κaι πaλaιωµένη γpaβιέpa
9,80 €

Σαλάτα του Ιπποκράτη
µε κινόα, φύτρες από βιολoγικά όσπρια, κρητικό αβοκάντο 

και λαχανικά από τον κήπο µας
9,50 €

Ρεθυµνιακή
µε φέτα, γαλοµυζήθρα, σπασµένο ντάκο και έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

8,70 €

Ρόκα µε φρέσκιες φράουλες
µε φύλλο κανταΐφι, σορµπέ λεµονιού και γαλοµυζήθρα

9,80 €

Σπανάκι
µε καρέ ντοµάτας, κρουτόν, ξηρούς καρπούς, λιαστή ντοµάτα, 

γραβιέρα, αυγό και σως φυστικοβούτυρου
9,80 €

Σαλάτα του κηπουρού
µε βιολογικά λαχανικά εποχής από τον κήπο µας

9,50 €

-   Ζ Υ Μ Α Ρ Ι Κ Α  κ α ι  Ρ Ι Ζ Ο Τ Ο   -

Φρέσκες ταλιατέλες
µε απάκι από βιολογικό χοιρινό και σάλτσα φρέσκιας ντοµάτας µε βασιλικό. 

Σερβίρονται µπροστά σας µέσα σε κεφάλι παλαιωµένης γραβιέρας
12,90 €

Ριζότο σουπιάς*

µαύρο ριζότο µε σουπιές αρωµατισµένες µε µάραθο και το µελάνι τους
12,80 €

Σπιτικά ραβιόλι
χειροποίητα ραβιόλι γεµιστά µε σπανάκι και κρητικά τυριά, 

κρεµα, µανιτάρια και αφρό ανθότυρου
11,40 €

Γαριδοµακαρονάδα*

µε φρέσκια ντοµάτα και τζίντζερ
13,50 €

Ριζότο τριών δηµητριακών
µε µανιτάρια και λάδι τρούφας

11,60 €

Σκιουφιχτα µε µοσχάρι
κύβοι από µοσχαρίσιο φιλέτο, λιαστή ντοµάτα, φρέσκο κρεµµύδι & παρµεζάνα

13,60 €

Ριζότο αγγινάρας
µε πράσο, απάκι, αγγινάρα και τσίπς παρµεζάνας

11,60 €

Λιγκουίνι θαλασσινών*

σε έξτρα παρθένο ελαιόλαδο µε σκόρδο και πιπερίτσες τσίλι
16,80 €


