
Kindly inform our staff in case of an allergy or any dietary requirement

KAFENEION
“ADESTE”
MENU

'Art is not what you see, but what you make others see'
 -Edgar Degas- 

ΜΕΖΕΣ | ΜΕΖΕ €

Πίτα σχάρας με φρέσκια ρίγανη | Grilled pita bread with
fresh oregano 

4

Γραβιέρα Κρήτης με εφτάζυμο ντάκο | Cretan gruyere
cheese & eftazymo rusk bread

6

Ξύγαλο με παρθένο ελαιόλαδο  | ”Xigalo” sour milk crème
with virgin olive oil 

5

Σπιτικό τζατζίκι με κατσικίσιο γιαούρτι | Homemade tzatziki
with goat milk yoghurt 

5

Απάκι σχάρας με ψητή ντομάτα | Grilled smoked pork
‘’apaki’’ and baked tomato 

7

Παραδοσιακή φάβα με κρεμμύδι και ρίγανη | Traditional
split peas with onion and oregano

5

Φέτα μπουγιουρντί με ντομάτα και μπούκοβο | Spicy feta
cheese with tomato

8

Ντολμαδάκια με γιαούρτι | ‘’Dolmades’’ stuffed vine and
zucchini flowers with yogurt

7

Κρίθινος ντάκος με φρέσκια ντομάτα και ξινομυζήθρα |
Dakos burley rusk with fresh tomato & mizithra cheese

6

Χόρτα εποχής με κολοκυθάκια | Seasonal wild greens with
zucchinis

6

Γαύρος μαρινάτος με εσπεριδοειδή | Marinated anchovy
‘gavros’ with citrus 

7



Παραδοσιακό γιαούρτι με χειροποίητο γλυκό παντζάρι |
Traditional Yoghurt with beetroot homemade sweet   

6

ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ | DESSERTS €

Χαλβάς σιμιγδαλένιος με πορτοκάλι και κανέλα | Semolina
‘’Halvas’’ with orange and cinnamon 

5

Γαλακτομπούρεκο   με κατσικίσιο γάλα | Traditional
‘’galaktoboureko’’

7

Φρέσκα φρούτα εποχής | Fresh seasonal fruits 7

ΜΕΖΕΣ | ΜΕΖΕ €

Πατάτα τηγανιτή σε παρθένο ελαιόλαδο | Potatoes fried in
extra virgin olive oil 

  6

Κεφτεδάκια σε σάλτσα ψητού και γιαούρτι | Μeatballs in
sauce served with yoghurt 

9

Παραδοσιακή Πίτα | Traditional Pie  8

Παραδοσιακό πιάτο ημέρας απο τη Σεφ | Οur chef’s daily
special traditional recipe

12

Πανσέτα χοιρινή με αρωματικά της Κρήτης | Pork pancetta
with Cretan herbs 

10

Σουβλάκι χοιρινό  (τεμάχιο) | Pork skewer (piece) 3

Κοτόπουλο παϊδάκια  | Chicken chops 11

Χοιρινό χειροποίητο λουκάνικο με πράσο και ρίγανη |
Homemade pork sausage with leek and oregano 

9

Αρνίσια παϊδάκια | Lamb chops 15

Χταπόδι σχάρας με λαδολέμονο | Grilled octopus in olive oil
and lemon sauce 

15

Καλαμάρι σχάρας | Grilled calamari 12

Ποικιλία κρεάτων mixed grill (για 2 άτομα) | Mixed Grilled
meat (for 2 people)

34

ΣΧΑΡΑ | GRILL €

Παντζάρια μαρινέ με κρέμα γαλένι | Marinated beetroots
with ‘’galeni’’ cream cheese 

7

Παραδοσιακή κρητική σαλάτα με αυγό | Traditional Cretan
salad with egg 

10


