Μενού*
ΤΑ ΠΡΩΤΑ

ΟΙ ΣΑΛΑΤΕΣ

Ζεστό προζυμένιο Ψωμί παραγωγής μας με

Σαλάτα «Χαρούπι» εποχής ...€8,5

αρωματικό βούτυρο ...€1,2

Πράσινη σαλάτα με σύγκλινο, φρούτα εποχής,

Ντάκος με μπισκότο από τρίμμα κρητικών παξιμαδιών,

φλοίδες πιπεράτης κεφαλογραβιέρας, καρύδια, αλμυρό

τριμμένη τομάτα, τοματίνια βελανίδια, γαλομυζήθρα

ξεροτήγανο και βινεγρέτ χαρουπόμελου ...€7,3

Χανίων, ρίγανη, θυμάρι ...€8

Χόρτα σχάρας εποχής (άγρια και ήμερα), ψητή

Τα «παλικάρια» ή «ψαροκόλυβα» σαν φάβα: Κρέμα

πιπεριά, καβουρδισμένα αμύγδαλα στο στακοβούτυρο,

πανσπερμίας από διάφορα όσπρια με κρεμμύδι κόκκινο

λεμονόξυδο, βραστά λαχανικά εποχής, ξηρός

τουρσί και τηγανητό στάρι ...€5,2

ανθότυρος σχάρας ...€8,2

Γραβιέρα Κρήτης γεμιστή με φρέσκο δυόσμο σε
χωριάτικο φύλλο, γλυκό πεπόνι, κερήθρα θυμαρίσιου
μελιού, ξύσμα μοσχολέμονου και λιναρόσπορο ...€7,5
Τα καλιτσούνια στο τηγάνι: Χορτοκαλίτσουνο, τυρένιο,
ανάμεικτο ολικής, μαραθοπιτάκι, σαρικοπιτάκι
χαρουπιού ...€8
Πατατούλες σωτέ λεμονάτες με κρέμα
στάκας - γραβιέρας ...€7,2
Χοχλιοί μπουμπουριστοί με φρέσκο δεντρολίβανο,
παλαιωμένο ξύδι μαρουβά και ψητό σκόρδο ...€8,4
Μελάτοι κρόκοι, κρέμα στάκας, chips απάκι,
καβουρδισμένα αμύγδαλα, σπαράγγια, τρούφα ...€8,5
Ζεστόπηχτο φρέσκο τυράκι της στιγμής από
κατσικίσιο γάλα με δυόσμο, ανθό γραμπουσιανού
αλατιού, μαγγίρι και θυμαρίσιο μέλι ...€8,5
Αμανίτες τηγανητοί σε κουρκούτι ρακής με τζελ λεμόνι,
κρέμα αβοκάντο και πούδρα αμυγδάλου €7,5
Απάκι «carpaccio» με ξυδάτη σάλτσα, κρέμα
παλαιωμένης γραβιέρας, τζελ πορτοκαλιού, αράπικο
φιστίκι, ροζ πιπέρι και φρέσκο θυμάρι ...€8,4
Ντολμαδάκια αμπελόφυλλο με ρύζι και
μυρωδικά ...€6,5 ή ανθοί με ρύζι και μυρωδικά ...€7,5
ή μιξ ...€7

ΤΑ ΔΕΥΤΕΡΑ
Γαμοπίλαφο παραδοσιακό με ζυγούρι
και πρόβειο γιαούρτι ...€14
Χοιρινός λαιμός στη σχάρα, μανιτάρια ψητά,
σπαράγγια, σάλτσα γιαουρτιού αρωματισμένη με
δεντρολίβανο ...€14
Κουνέλι τηγανητό, πουρές μελιτζάνας και
ξινόχοντρου, πανζάρι, σκόρδο, αμύγδαλο, κρεμμύδι,
σάλτσα στιφάδο ...€11,5
Όρνιθα λεμονάτη ριγανάτη(φιλέτο) στον φούρνο
με πατατούλες και σάλτσα ψητού ...€11,5
Αρνί τσιγαριαστό, χειροποίητες σφακιανές πιτούλες,
στάκα, ντοματίνια, φρέσκο κρεμμυδάκι ...€15
Συκώτι αρνίσιο σωτέ, ξυδάτη σάλτσα πετιμεζιού,
ψητοί ασκορδουλάκοι, φρούτο εποχής, πουρές άγριου
μάραθου και μαραθόριζας ...€12
Φρεσκοζυμωμένα κεφτεδάκια σχάρας, ανεβατές
μυζηθρόπιτες, γραβιέρα Κρήτης, μαγιονέζα ελαιόλαδο,
κέτσαπ πελτέ, πατάτες τηγανητές ...€11
Χειροποίητα ραβιόλια χαρουπιού «κρεατότουρτα»
με κρέμα αυγολέμονο ...€12
Γιουβέτσι «Κρητικά γεμιστά» με (ή χωρίς) κρέμα
κρητικών τυριών ...€9
Φιλέτο λαβράκι σωτέ λαδολέμονο σαν ψαρόσουπα με
λαχανικά ...€12,5

*Μενού μιας χρήσης

ΤΥΡΙΑ

ΠΟΤA

Από επιλεγμένα κρητικά τυροκομεία

ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ/ΗΔΥΠΟΤΑ ΧΥΜΑ

Γραβιέρα της σπηλιάς 18 μηνών ...€8

Προϊόν απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών

Γραβιέρα 24μηνης ωρίμανσης ...€8

(διήμερων) 100ml …€3

Γραβιέρα με μπούκοβο ...€6

Προϊόν απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών

Καπνιστή γραβιέρα με κρητικό θρούμπι ...€8

(διήμερων) 200ml ...€5,5

Ανθότυρος ξηρός ...€5

Προϊόν απόσταξης με μέλι μικρών αποσταγματοποιών

Ανθότυρος ξηρός με μπούκοβο ...€5,2

(διήμερων) 200ml …€7,5

Ανθότυρος ξηρός με θυμάρι ...€5,2
Ανθότυρος ξηρός σε οινολάσπη ...€8

ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ/ΗΔΥΠΟΤΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ

Φρέσκος ανθότυρος ...€4,5

Τσικουδιά 35˚Ν (Blend) 200ml …€12

Ξύγαλο ...€4,8

Τσικουδιά 35˚Ν (Syrah) 200ml …€13

Γαλομυζήθρα ...€5

Τσικουδιά 35˚Ν (Blend) 500ml …€24

Ξινομυζήθρα ...€4,5

Τσικουδιά 35˚Ν (Syrah) 500ml …€26

Πλατώ τυριών-αλλαντικών μεγάλο ...€20

Τσικουδιά Spitiko Meraki 200ml …€8,5

Πλατώ τυριών-αλλαντικών μικρό ...€12

Τσικουδιά Πνευματικάκη 200ml …€8,5
Τσικουδιά Οινοποιείο Μανουσάκη 500ml …€28

ΓΛΥΚΑ

Ρακόμελο Spitiko Meraki 200ml …€8,5
Ρακόμελο Πνευματικάκη 200ml …€8,5

Χανιώτικο ξεροτήγανο, κρέμα λεμονιού, καμμένη

Λικέρ με τσικουδιά & χαρουπόμελο

μαρέγκα ...€8

Spitiko Meraki 200ml …€8,5

Γαλακτομπούρεκο με στακοβούτυρο και παγωτό
κρέμα-ροδόνερο ... €8
Μαύρη μυζηθρόπιτα από χαρουπάλευρο, ασπρόμαυρο
σουσάμι και «μέλι» χαρουπιού … €7

ΜΠΥΡΕΣ
Brink's Lager Bio 0.33lt …€5
LYRA Golden Ale 0.33lt …€4,5
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ
Πορτοκαλάδα 250ml …€1,5
Γκαζόζα 250ml …€1,5
Λεμονάδα 250ml …€1,5
Κανελάδα 250ml …€1,5
Σόδα 250ml …€1,5
Σόδα με μαστίχα Χίου 250ml …€1,5
Μπυράλ 250ml …€1,5
Green Cola 250ml …€1,5
Νερό εμφιαλωμένο …€1,5

Αγορανομικός Υπεύθυνος: Παπαδογιαννάκης Ιωάννης
Παρακαλούμε ενημερώστε μας για πιθανές αλλεργίες.
Οι τιμές περιλαμβάνουν όλους τους νόμιμους φόρους.
Το κατάστημα υποχρεούται να διαθέτει έντυπα δελτία
για την διατύπωση οποιασδήποτε διαμαρτυρίας.
Χρηση μόνο έξτρα παρθένου κρητικού ελαιολάδου

