
  

 

breakfast in bed from: 07.30 to 11.00 

 

Το πρωινό στο κρεβάτι περιλαμβάνει: 

Breakfast in bed includes: 

 

Διάφορα Φρέσκα ψημένα ψωμιά| Freshly Baked varieties of Bread 

Τσουρέκι | Tsoureki 

Πίτα ημέρας γλυκιά | Sweet pie of the day 

Βούτυρο | Butter 

Μαρμελάδα | Marmalade 

Μέλι | Honey 

Δημητριακά | Cereals 

Τηγανιτά αυγά | Fried eggs 

Τοσταρισμένο κρίθινο ψωμί με γαλοπούλα, γραβιέρα και μίνι σαλάτα με ντοματίνια   

| toasted bread topped with Turkey, graviera and a small salad with cherry tomato 

Φρέσκα φρούτα | Fresh  fruits 

Καφέ | Coffee 

Τσάι | Tea 

Φρέσκο αγελαδινό Γάλα | Fresh Cow Milk 

Φρέσκος χυμός πορτοκάλι | Fresh Orange Juice 

At additional charge 

 

Cretan breakfast 22€ 

 

Εφτάζυμο ψωμί | Eftazymo rusk bread 

Προζυμένια κουλουράκια με σταφίδες | wist bread rolls with raisins 

Τσουρέκι γαλατερό| Tsoureki sweet milk bread 

Μπισκοτάκια κανέλας και κρασιού| Cinnamon and wine biscuits 

Καλιτσούνι με μυζήθρα | ‘Kalitsouni’ traditional pastry with sweet cheese 

Μαρμελάδα  κυδώνι | Quince marmalade 

Μέλι θυμαρίσιο | Thyme honey 

Ντόπιο βούτυρο|Local butter 

Ανθόγαλo | Cretan cream cheese butter 

Γιαούρτι ντόπιο / Local yoghurt 

Παραδοσιακά Χορτοπιτάκια με γιαχνερά  | Cretan pies with wild greens 

Ντακάκια με φρεσκοστυμμένη ντομάτα και μυζήθρα|Mini barley rusk with fresh 

grated tomato and mizithra cheese 

Σούπα τραχανά με φέτα | wheat soup with feta cheese 

Αυγά μελάτα σε τριμμένη ντομάτα και κολοκυθάκια με τυρί Γαλένι  | Fried eggs in 

fresh tomato sauce with zucchini topped with cheese cream Galeni 

Χειροποίητο  χοιρινό λουκάνικο| Homemade Pork Sausage 

Φρέσκα φρούτα | Fresh whole fruits 

Ελληνικός καφές | Greek coffee 

Τσάι του βουνού Μαλοτύρα | Mountain tea malotira 

Κατσικίσιο φρέσκο γάλα |Fresh Goat milk 

Φρέσκος χυμός πορτοκάλι | Fresh orange juice 

Σουμάδα | Almond sumada 

 

A la carte breakfast 

2 Τηγανιτά αυγά, ντομάτα ψητή και μπέικον Μελάτα ή σφικτά | 

2 Fried Eggs Sunny side up or both sides, baked tomato, and crispy bacon 6,5€ 

 

Ομελέτα | Omelet 8€ 

Υλικά της επιλογής σας | Ingredients of your choice 

 

Κρητικά τηγανητά αυγά | Cretan fried eggs 9€ 

σάλτσα τομάτας, σύγλινο, ανθότυρος, προζυμένιο ψωμί | tomato sauce, siglyno 

pork smoked, feta cheese, grilled sour dough bread  

 

Χορτοπιτάκια τηγανιού | Wild greens pies  8€ 

 

Χειροποιητο Λουκάνικο | Handmade Sausages 5€ 

 

Ρυζόγαλο | Rice milk pudding 5€ 

 

Τηγανίτες με ταχίνι, μέλι και καρύδια | Greek pancakes with tahini, honey, 

and walnuts  7€ 

 

all day menu from 12:00 to 22.30 

 

Ορεκτικά | Starters 
 

Ψωμί | Bread & dip assortment 6€ 

λάδι με ρίγανη, κατσικίσιο βούτυρο, ταραμά με αυγοτάραχο oregano dip in olive 

oil, goat milk butter, tarata with fish roe 

 

 

Πίτα | Pita bread 4€ 

 

με ρίγανη και έξτρα παρθένο ελαιόλαδο with oregano and extra virgin olive oil 

 

Τριλογία αλοιφών | Spreads trilogy 12€ 

 

ξύγαλο, πιπεριά με μελάσα και καρύδι, μελιτζανοσαλάτα, με στικ πίτα xygalo 

local sour cheese, red baked pepper with molasses and walnut, smoked eggplant 

with pita breadstick 

 

Κεφτεδάκια | Meatballs 14€ 

με σάλτσα καπνιστής πιπεριάς, αρωματική σαλάτα, πατάτα άχυρο smoked 

pepper sauce, aromatic salad, potato sticks 

 

Χταπόδι σχάρας | Grilled octopus 16€ 

σαλάτα μαναρόλια, αρωματικά, λαδολέμονο 

fresh manaroli salad, fine herbs, lemon and oil dressing 

 

 

Καλαμάρι κοντοσούβλι |Calamari skewer 14€ 

μπολωνέζ καλαμαριού, μάραθο, τομάτα κονφί, γραβιέρα calamari Bolognese, 

fennel, tomato confit, gruyere cheese 

 

 

Σαγανάκι γιαχνερά | Saganaki wild Cretan greens ‘giahnera’ 12€ 

χειροποίητο λουκάνικο με πράσο, τηγανιτό αυγό handmade leek sausage, fried 

egg 

 

Xωριάτικη πατάτα τηγανιτή |Rustic fried chips 7€ 

χωριάτικη ροδέλα τηγανιτής πατάτας σε ελαιόλαδο, με τριμμένο ανθότυρο και 

ρίγανη 

country potato roll, fried in olive oil, with grated cheese and oregano 

 

Καλιτσούνι | Kalitsouni 14€ 

με σάλτσα φρέσκιας ντομάτας, κατσοχοίρι, προσούτο, μιζούνα 

with fresh tomato sauce, katsochiri local cheese, prosciutto, mizuna 

 

Πλατώ αλλαντικών (για 2 άτομα) | Cold cuts platter (for 2 persons) 24€ 

 

προσούτο Ευρυτανίας, καπνιστή πανσέτα μαύρου χοίρου, πικάντικο σαλάμι 

Δράμας, παστράμι γαλοπούλας, κρητικό απάκι, πίκλα αγγουράκι, σκορδουλάκοι | 

prosciutto from Evritania, black pork pancetta, spicy salami from Drama, turkey 

pastrami, Cretan apaki, cucumber pickled garlic bulbs 

 

Πλατώ τυριών (για 2 άτομα) | Cheese platter (for 2 persons) 24€ 

με γραβιέρα παλαιωμένη, γαλένι, γραβιέρα μαλακή, ξύγαλο, ανθότυρο, καπνιστό 

Mετσόβου, σκορδουλάκους, πίκλα αγγουριού, κουμ κουάτ with aged graviera, 

galeni, soft graviera, sour-cream cheese, anthotyro, smoked Metsovone cheese, 

garlic bread, pickled cucumber, kumquat 

 

Soups  
Σούπα ντομάτας | Tomato soup 14€ 

ανθός κολοκυθιού γεμιστός με λαχανικά και αρωματικά, γαλένι zucchini flowers 

stuffed with vegetables and herbs, galeni cream cheese 

 

Σούπα καλοκαιρινή με σπανάκι | Summer soup with spinach 16€ 

λαχανικά, πρόβεια γραβιέρα, μυρωδικά, τραγανό εφτάζυμο ψωμί vegetables, 

sheep gruyere cheese, herbs, crispy eftazymo bread 

 

Salads 
Σαλάτα με τόνο | Marinated tuna salad 16€ 

μαρούλι, μυρώνια, άνηθο, μαγιονέζα με αλμυρό φιστίκι, λαδολέμονο lettuce, 

myrrh, dill, mayonnaise with salty pistachio, lemon and oil dressing 

 

Σαλάτα παντζάρι | Beetroot salad 14€ 

σε χούμους από φιστίκι, σαλάτα φαγόπυρο, ροβίτσα, νεροκάρδαμο in pistachio 

hummus, buckwheat salad, mung beans, watercress 

 

Σαλάτα καπνιστής μελιτζάνας | Smoked eggplant salad 14€ 

λεπτοκομμένο κολοκύθι, μαλακή φέτα, βασιλικός, καρύδια, ντρέσινγκ από μέλι 

και ταχίνι 

finely chopped zucchini, soft feta cheese, basil, walnuts, honey and tahini dressing 



  

 

 

 

Σαλάτα με φρούτα, ρεβύθια και γαλένι | Salad with fruits, chickpeas and 

galeni cheese 15€ 

σταφύλια, φράουλες, γαλένι, ντρέσινγκ αγουρίδας 

grapes, strawberries, galeni cream cheese, agourida dressing 

 

Χωριάτικη σαλάτα | Greek salad 11€ 

ντοματίνια, αγγούράκι Κνωσσού, κρεμμυδάκι εσαλότ, φρέσκα μυρωδικά, γλιστρίδα, 

φέτα, ελιές Καλαμών, κρουτόν εφτάζυμο. cherry tomatoes, cucumber, shallots, fresh 

herbs, purslane, soft feta cheese, ‘Kalamata’ olives, eftazymo crouton 

 

Sandwich 
 

Κουλούρι Θεσσαλονίκης ψημένο | Baked Thessaloniki bagel 14€ 

γραβιέρα μαλακιά, χοιρομέρι καπνιστό, γαλένι συνοδεία πράσινης σαλάτας, 

ντοματίνια 

soft graviera cheese, gammon (smoked ham), galeni cheese with green salad, cherry 

tomatoes 

 

Τρίπατο σάντουιτς | Triple  sandwich 15€ 

στρώσεις από τυρί, καπνιστή πανσέτα, κοτόπουλο, ντομάτα κονφί, μαρούλι, 

ομελέτα, γαλένι, χωριάτικη τηγανιτή πατάτα 

cheese, smoked pork belly, chicken, tomatoes confit, lettuce, omelet, galeni cheese, 

country fried potatoes 

 

Κυπριακή πίτα | Cypriot pita 14€ 

κεφτέδες από φακές και κινόα, αβοκάντο με λεμόνι, μελιτζάνα baba ghanouj, 

καρότα μελωμένα 

lentil and quinoa balls, avocado with lemon, baba ghanouj eggplant, honeyed carrots 

 

 

Main Courses 

Γεμιστά | Yemista  15€ 

ντομάτα, πιπεριά, αγκινάρα, κονφί λαχανικών, πλιγούρι, χαβιάρι μελιτζάνας 

tomato, pepper, artichoke, vegetables confit, bulgur, eggplant caviar 

Ριζότο τρούφας | Truffle risotto 20€ 

σεφταλιά από κοτόπουλο, γέμιση μανιταριών 

chicken seftalia, mushroom filling 

Γιουβέτσι θαλασσινών | Sea food giouvetsi 22€ 

κριθαράκι, γαρίδες, καλαμάρι, μύδια, βασιλικός 

orzo pasta, shrimps, calamari, mussels, basil 

Μπιφτέκι από μπακαλιάρο| Codfish burger  23€ 

αφράτο ψωμάκι, μαγιονέζα φρέσκου κρεμμυδιού, πίκλα αγγουριού 

soft bread, mayonnaise with fresh onion, cucumber pickled 

Σφυρίδα φρικασέ | Grouper steamed fricassee  26€ 

φρέσκα άγρια χόρτα, αγκινάρα, σάλτσα λεμόνι 

fresh wild greens, artichoke, lemon sauce 

Γιουβαρλάκια ψαριού | Fish soup giouvarlakia  25€ 

σούπα κακαβιά, λαχανικά, άνηθος, αλμύρα 

fish soup, vegetables, dill, almira greens 

Μοσχαρίσιο entrecote σωτέ | Sauteed beef entrecote  30€ 

πουρέ πράσου, μιλφέιγ πατάτας, κολοκύθας, σάλτσα μοσχαριού 

mashed leek, pumpkin potato millefeuille, veal sauce 

 

 

 

 

Αρνί | Lamb variations 28€ 

αρνί αργομαγειρεμένο, αρνί κεμπάπ, μελιτζάνα γεμιστή με πλιγούρι, 

ξινή κρέμα γιαουρτιού 

slow cooked lamb, lamb kebab, eggplant stuffed with bulgur, sour yoghurt 

cream 

 

Desserts 
 

Γαλακτομπούρεκο | Traditional custard filled pastry “galaktoboureko” 11 € 

 

Παγωμένη κρέμα εσπεριδοειδών | Semifreddo Grand Marnier  12 € 

με σάλτσα φράουλας και μαριναρισμένες φράουλες 

with marinated strawberries 

 

Παγωμένη σούπα φράουλας και βατόμουρου | Frozen strawberry and 

raspberry soup 12 € 

με φρούτα του δάσους και παγωτό βανίλια Μαδαγασκάρης 

with forest fruits and Madagascar vanilla ice cream 

 

Μπράουνις | Brownies 13€ 

με πραλίνα φουντουκιού 

with hazelnut praline mousse 

 

late night from 22.30 onwards 

 

Χωριάτικη σαλάτα | Greek salad 11€ 

τομάτα, αγγούρι, κρεμμύδι, ελιές, μυρωδικά, κρίταμο, και πρόβεια φέτα 

tomato, cucumber, onion, Kalamata olives, herbs, crithmum, feta cheese 

 

Χωριάτικη μπαγκέτα | Rustic baguette 8€ 

Μαλακή γραβιέρα, καπνιστό χοιρινό, πράσινη σαλάτα, ντοματίνια 

Soft graviera cheese, smoked ham, green salad, cherry tomatoes 

 
Info 

To place your order please call No 9 

Room Service charge 6 Εuro 

All prices are in Εuro and inclusive of 24% VAT 

Virgin Olive oil is used in all recipes 

Please inform us for your tray pick up 

 

Για την παραγγελία σας καλέστε το 9 

Η υπηρεσία δωματίου χρεώνεται 6 Ευρώ 

Όλες οι τιμές του τιμοκαταλόγου είναι σε Ευρώ και συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24% 

Παρακαλώ ενημερώστε μας για να απομακρύνουμε το δίσκο σας 

 

 
Παρακάτω θα βρείτε μια λίστα με τα αναγνωρισμένα αλλεργιογόνα. Eάν έχετε αλλεργία σε 

κάποιο από αυτά παρακαλούμε ενημερώστε τον σερβιτόρο σας ώστε να διασφαλίσουμε την 

καταλληλότητα 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). 

 

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. 

 

 

 

 


