
DIONYSSOS
FOOD MENU

Γλυκό ημέρας |Dessert of the day| Nachtisch des Tages 

Τάρτα σοκολάτας | Choco tart| Schokotorte 

Κρητικό τσιζκέικ | Cretan Cheese cake | Kretischer Käsekuchen 
από Εφτάζυμο παξιμάδι, μους μυζήθρας, καραμελωμένα καρύδια και φράουλες 
from eftazimo rusk, soft cheese mizithra mouse, caramelized walnuts and
strawberries 

Επιλέξαμε για εσάς τα καλύτερα τοπικά και Ελληνικά προϊόντα.  Σας τα
παρουσιάζουμε με πολύ αγάπη και υπερηφάνεια.  Μπορούμε να ικανοποιήσουμε
όλες τις διατροφικές σας επιθυμίες. Εάν αισθάνεστε ότι θέλετε κάτι διαφορετικό
ενημερώστε μας και την επόμενη μέρα θα το έχετε στο τραπέζι σας.’’ 

‘’We chose for you the best local and Greek ingredients. We cook and present them
to you with love and pride.  If you feel like having something beyond this menu, we
will be more than happy to prepare it for you.  Kindly let us know a day before, and
we will serve it to your table the following day.’’ 

Chef Yiannis Baxevanis 
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€ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ | DESSERTS 

Παρακάτω θα βρείτε μια λίστα με τα αναγνωρισμένα αλλεργιογόνα. Ένα έχετε αλλεργία σε κάποιο από αυτά
παρακαλούμε ενημερώστε τον σερβιτόρο σας ώστε να διασφαλίσουμε την ακαταλληλότητα του γεύματος
σας.
Δημητριακά | Καρκινοειδή | Αυγά | Ψάρια | Αραχίδες | Σόγια | Γάλα | Καρποί Σέλινο | Μουστάρδα |
Σουσάμι | Λούπινο | Θειώδη| Μαλάκια
Όλες οι τιμές είναι σε ευρώ και συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α. και όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις. Ο
Καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει εάν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό στοιχείο (απόδειξη-
τιμολόγιο)

Χορτοφαγικό πιάτο | Vegetarian Dish

Below is the list of officially recognized food allergens. If you have an allergy to any of the following, kindly
inform our service team so they can assure the safety of your meal.
Cereal | Crustaceans | Eggs | Fish | Peanuts | Soy | Milk | Nuts | Celery | Mustard | Sesame | Lupine|
Sulfites| Mollusks
All our prices are in euros and inclusive of 24% VAT and all legal taxes
Consumer is not obliged to pay if the notice of payment (receipt-invoice) has not been received.

GR Το κατάστημα υποχρεούται να διαθέτει έντυπα δελτία διαμαρτυρίας, σε ειδική θήκη δίπλα στην έξοδο.
για τη διατύπωση οποιασδήποτε διαμαρτυρίας.
GB The shop is obliged to have printed documents, in a special case beside the exit for setting out of any
existed complaint.

Αγορανομικός Υπεύθυνος: Ευστράτιος Πατσάκης
Legally responsible: Stratos Patsakis



Καλώς ορίσατε, Welcome 

Yannis Baxevanis, our well-known Chef of bluegr hotels and resorts, has been passionately
working for many years in making Cretan cuisine known to people from all walks of life. As an
award-winning Chef in Greece and abroad, he has been renowned as Status Magazine’s Chef
of the year, and as the 2006 Global Gastronomy Academy’s Chef of the Future. Years of
practice and expertise has led him to receive multiple awards in the scope of Greek cuisine. 
Chef Baxevanis, in turn, presents the great cook of Crete, Minos Beach art hotel’s executive
Chef Kalliopi Kourkoutaki, his golden coat as he calls her, bring you closer to the most
cherished Cretan tradition. 

Cretan Cuisine 
Cretan cuisine is the basis, beginning and end of the so-called Mediterranean cuisine. In Crete,
scientific research has been carried out to find out the reason why they had the fewest heart
disease problems. 
Therefore, Cretan cuisine is among the healthiest diets in the world. 
The Cretan cuisine is mostly comprised of the wild greens from the mountains, Cretan Olive
Oil, pulses and cereals, fish and herbs as well as lemons where antioxidants are mostly found. 
As you go along, you will find herbs that are being currently used in our recipes. These herbs
can be traced back from the recipes since ancient times and was used as medicines by the
great ancestors. 

Κρητική σαλάτα | Cretan salad 
Εφτάζυμο παξιμάδι, ξύγαλο, αγγουράκι, ντοματίνια,
πιπερια, ασκορδουλάκους, κρίταμο 
Eftazymo rusk, ksigalo cheese, cucumber, cherry tomato,
capsicum, pickled onion, crithmum 

Σταμναγκάθι σαλάτα | Stamnagathi Salad  
Σύγκλινο, κρέμα γαλένι, πορτοκάλι, γραβιέρα, ντρέσιγκ με μέλι και πορτοκάλι 
Siglino smoked pork, orange, graviera & galeni cheese, orange & honey dressing 

Σαλάτα Τόνου | Fresh Tuna salad 
Φασολάκια φρέσκα, ντρέσινγκ χωριάτικης, σοτέ ντοματίνια με κάπαρη,
ελιες, πίκλα κρεμμυδιού 
Fresh green beans, Greek salad dressing, herbs, sauté cherry tomatoes,
olives, capers, pickled onion 
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€ΣΑΛΑΤΕΣ | SALADS

Μπρουσκέτα Χαρουπόψωμο | Carob bread Bruschetta 
με ταραμά, γαρίδα σοτέ, και αρμύρα 
with fish roe taramosalata, sautéed shrimps and soltwart 

Μπρουσκέτα Λαγάνα | Lagana bread Bruschetta 
με σπανάκι τσιγαριστό, κατσικίσιο τυρί, πίκλα παντζάρι και ψημένο φουντούκι 
with sautéed baby spinach, Goat cheese, pickled beetroot, roasted hazelnuts 

Μπρουσκέτα Εφτάζυμο | Eftazymo bread Bruschetta
με σοτέ καλαμάρι, ελαφριά σκορδαλιά με κρόκο Κοζάνης, ντομάτα, μυρωδικά 
with sautéed calamari, smooth garlic & saffron dip, tomato, herbs and spices 

Χορτόπιτα | ‘’Hortopita’’ pie 
Αγρια χόρτα, ντιπ γιαουρτιού 
Local wild greens, Greek yoghurt dip 

Χωριάτικες πατάτες τηγανιτές | Rustic style fried potatoes
Πάστα λιαστής ντομάτας, τσίλι, βασιλικό 
Sundried tomato paste, chili, basil 
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€ΟΡΕΚΤΙΚA | STARTERS 

Πλιγούρι μανιταριών | Mushroom ‘Pligouri’ 
Πλιγούρι, ποικιλία μανιταριών, γραβιέρα 
Wheat berry risotto, mushroom selection, graviera cheese 

Μοσχαρίσιο Διάφραγμα | Beef Steak 
με σάλτσα βοτάνων και σπιτικές τηγανιτές πατάτες 
with greens herb chimichurri sauce served with homemade fries 

Χοιρινά Παιδάκια | Pork Short Ribs
με καπνιστή πάπρικα και σαλάτα λάχανο Πολίτικη 
with smoked paprika vegetables served with Politiki Cabbage salad 

Αρνάκι κεμπάπ | Lamb Kebab
με ανατολίτικα μπαχαρικά, πλιγούρι, αρωματικά, γιαούρτι 
with eastern spices served with Bulgur and yoghourt 

Πικάντικο ρύζι με κοτόπουλο | Spicy Chicken & Rice 
με σταφίδες, αμύγδαλα Γιαούρτι Κρητικό, κινόα 
with Raisins, almonds, Cretan yoghurt, fried quinoa 

Κριθαρότο Θαλασσινών | Sea Food Orzo 
με γαρίδες, Μύδια, χταπόδι, καλαμάρι, και αχιβάδες 
with shrimps, mussels, octopus, calamari, clums 
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€ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΑ | MAIN COURSES


