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HAM CHEESE  {3,70€}
Τυρί, ζαμπόν, σως / Cheese, ham, sauce

CHICKEN SUPREME  {5,10€}
Τυρί, κοτόπουλο (φρέσκο), μανιτάρια, καλαμπόκι, σως /
Cheese, chicken (fresh), mushrooms, corn, sauce

EXTRA SEAFOOD  {5,00€}
Τυρί, γαριδοσαλάτα, καβουροσαλάτα /
Cheese, shrimp salad, crab salad

CRAZY PANCAKE {5,50€}
Τυρί, ζαμπόν, ανανά, καβουροσαλάτα /
Cheese, ham, pineapple, crab salad

GREEK  {4,80€}
Τυρί, φέτα, ντομάτα, πιπεριά, ρίγανη /
Cheese, feta, tomato, green pepper, oregano

CRETAN  {5,00€}
Τυρί, τυρί γραβιέρα, απάκι, ντομάτα, κρεμμύδι /
Cheese, Cretan graviera cheese, apaki (smoked pork), tomato, onion

HOT  {4,80€}
Τυρί, ζαμπόν, πιπεριά μαγιονέζα, tabasco /
Cheese, ham, green pepper, mayonnaise, tabasco

VEGGIE  {5,10€}
Τυρί, καλαμπόκι, μανιτάρια, ντομάτα, πιπεριά, σως /
Cheese, corn, mushrooms, tomato, green pepper, sauce

EXTRA CHEESE  {4,80€}
Μείγμα τυριών, φέτα, ροκφόρ / 
Μixed cheese, feta, blue cheese

DOCTOR OF HUNGER  {5,60€}
Τυρί, ζαμπόν, μπέικον, μανιτάρια, 
πιπεριά, μαγιονέζα /
Cheese, ham, bacon, mushrooms, green pepper, mayonnaise

DELUXE  {5,40€}
Τυρί, αυγό, μπέικον, πιπεριά, κρέμα γάλακτος /
Cheese, egg, bacon, green pepper, fresh cream

CHINA  {4,80€}
Τυρί, κοτόπουλο (φρέσκο), γλυκόξινη σάλτσα με διάφορα λαχανικά /
Cheese, chicken (fresh), sweet & sour sauce with various vegetables

DIET  {5,50€}
Τυρί χαμηλών λιπαρών, γαλοπούλα, ντομάτα, πιπεριά, μανιτάρια /
Low-fat cheese, turkey, tomato, green pepper, mushrooms

ΚΡΕΠΕΣ ΑΛΜΥΡΕΣ SALTED PANCAKES ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ SANDWICHES

ΚΡΗΤΙΚΟ / CRETAN  {4.60€}
Γραβιέρα, απάκι, ντομάτα, αποξηραμένο σύκο, τυρί κρέμα /
Graviera cretan cheese, tomato, dried fig, cream cheese

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ / BUS  {6.50€}
Τυρί, ζαμπόν, μπέικον, μπιφτέκι, λουκάνικο, ντομάτα, πατάτες, σως /
Cheese, ham, bacon, burger, sausage, tomato, fried potatoes, sauce

ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ / VILLAGE  {4.50€}
Στάκα, λουκάνικο, γραβιέρα, μαρούλι, σως κόκκινης πιπεριάς /
Staka cheese, sausage, graviera cretan cheese, lettuce, red pepper sauce

ΣΧΑΡΑΣ / GRILLED  {5.00€}
Κρητικό τυρί κρέμα, καπνιστή μπριζόλα, ντομάτα, μαρούλι, κρεμμύδι /
Cretan cream cheese, smoked pork, tomato, lettuce, onion

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ / CHICKEN  {5.00€}
Τυρί, κοτόπουλο (φρέσκο ή κοτοφιλέτο παναρισμένο), 
αβοκάντο, ντομάτα, μαρούλι /
Cheese, chicken (fress or chicken pane), avocado, tomato, lettuce

ΘΑΛΑΣΣΑ / SEA  {5.00€}
Τυρί κρέμα, καβουρόψυχα ή γαρίδες ή τόνο, ντομάτα, αγγουράκι τουρσί, 
αβοκάντο, σως μέλι μουστάρδα /
Cream cheese, crab οor shrimp or tuna, tomato, cucumber pickle, avocado, 
honey and mustard sauce

ΙΤΑΛΙΚΟ / ITALIAN  {4.50€}
Tυρί κρέμα, mοτσαρέλα, προσούτο, ντομάτα, ρόκα /
Cream cheese, mozzarella, prosciutto, tomato, roka
 

Spicy

top choice

top choice

top choice

Free
Σως, μαγιονέζα, κέτσαπ, 

μουστάρδα / Sauce, may-

onnaise, ketchup, mustard

FreeΣως, μαγιονέζα, κέτσαπ, μουστάρδα / 

Sauce, mayonnaise, ketchup, mustard



Ζαμπόν / ham  {0,70€}

Μπέικον / bacon  {0,80€}

Σαλάμι / salami  {0,70€}

Προσούτο / prosciutto  {1,00€}

Γαλοπούλα / turkey  {0,70€}

Λουκάνικο / sausage  {0,80€}

Σουτζούκι / soutzouki  {0,80€}

Απάκι / apaki (smoked pork)  {1,00€}

Μπιφτέκι 200gr / burger 200gr  {2,50€}

Κοτοφιλέτο παναρισμένο 120gr / chicken filet pane 120gr  {1,50€}

Μπιφτέκι λαχανικών / veggie burger  {0,80€}

Κοτόπουλο(φρέσκο) / chicken (fresh)  {1,00€}

Αυγό / egg  {0,50€}

Πατατάκια / chips   {0,40€}

Πατάτες τηγανιτές / fried potatoes  {0,50€} 

Μανιτάρια / mushrooms  {0,60€}

Μανιτάρια αλα κρέμ / mushrooms a la creme  {0,90€}

Ντομάτα / tomato  {0,50€}

Πιπεριά / green pepper  {0,50€}

Αγγούρι / cucumber  {0,50€}

Μαρούλι / lettuce  {0,40€}

Ρόκα / roka  {0,50€}

Ελιές / olives  {0,50€}

Καλαμπόκι / corn  {0,50€}

Κρεμμύδι / onion  {0,30€}

Καραμελωμένα κρεμμύδια / caramelized onions  {0,80€}

Τυροσαλάτα / cheese salad  {0,60€}

Ρώσσικη / russian salad  {0,60€}

Ζαμπονοσαλάτα - ουγγαρέζα / ham salad  {0,70€}

Βουδαπέστης / budapest salad  {0,60€}

Coleslaw / coleslaw  {0,80€}

Γουακαμόλε / guacamole  {1,00€}

Γαριδοσαλάτα / shrimp salad  {1,00€}

Καβουροσαλάτα / crab salad  {1,00€}

Τονοσαλάτα / tuna salad  {1,00€}

Κοτοσαλάτα / chicken salad  {1,00€}

Κρέμα γάλακτος / fresh cream  {0,60€}

Jack daniel’s σως / Jack daniel’s sauce  {1,00€}

Ταμπάσκο / tabasco  {0,50€}

Γλυκόξινη / sweet & sour sauce  {0,80€}

Γιαούρτι / yoghurt  {0,40€}

Πικλ σως / pickles sauce  {0,50€}

Σως στάκας / Staka cheese sause  {1,00€}

ΦΤΙΑξΤΕ ΤΗ δΙΚΗ ΣΑΣ
κρέπα ή σάντουιτς

MAKE Your oWN
CrAzY 

CrEPE or SANDWICH

ΒΑΣΗ fIrST CHoSEN

ΥΛΙΚΑ MATErIALS

Φύλλο κρέπας / Pancake  {2,00€}

Ψωμάκι / Sandwiches bread  {0,70€}

Ψωμάκι ολικής / Sandwiches bread (whole grains)  {0,80€}

Κυπριακή Πίτα / Cyprus Pita   {0,80€}

Τσιαπάτα / Ciabatta  {0,80€}

Τορτίγια / Tortilla  [1.00€}

Τυρί / cheese    {1,00€ / 0.70€}

Τυρί cheddar / cheddar cheese    {1,20€}

Μοτσαρέλα / mozzarella cheese    {1,20€}

Κατσικίσιο τυρί / goat cheese  {1,20€}

Τυρί χαμηλών λιπαρών / low-fat cheese  {1,20€}

Γραβιέρα / graviera cretan cheese  {1,20€}

Καπνιστό τυρί / smoked cheese  {1,20€}

Χαλούμι / halumi  {1,00€}

Φέτα / feta   {0,80€}

Ροκφόρ / blue cheese  {1,00€}

Τυρί κρέμα / cream cheese  {0,80€}

Κοτομπουκιές / chicken nuggets  {1,00€}

Tόνος / tuna  {1,00€} 



ΚΛΑΜΠ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ 

CLuB SANDWICHES
CLUB SANDWICH  {5,00€}
CLUB SANDWICH ΤΟΝΟ / TUNA CLUB SANDWICH  {5,50€}
CLUB SANDWICH ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ / 
CHICKEN CLUB SANDWICH  {5,50€}
Σερβίρονται με πατάτες / Served with fried potatoes

ΠΙΑΤΑ DISHES
ΚΟΤΟΜΠΟΥΚΙΕΣ / CHICKEN NUGGETS  {5,50€}
Σερβίρονται με πατάτες, μαρούλι, σως / 
Served with potatoes, lettuce, sauce
ONION RINGS / ONION RINGS  {4,00€}
Σερβίρονται με γλυκόξινη σάλτσα / 
Served with sweet and sour sauce

ΤΗΓΑΝΙΤΕΣ ΠΑΤΑΤΕΣ 
frIED PoTAToES

Τηγανιτές πατάτες / Fried potatoes  {2,50€}
Πατάτες, τυρί, σως / Potatoes, cheese, sauce  {3,00€}
Πατάτες, τυρί, μπέικον, σως / Potatoes, cheese, bacon, sauce  {3,50€}
Πατάτες τυρί γραβιέρα, απάκι, ρίγανη / 
Potatoes, cretan graviera cheese, apaki (smoked pork), oregano  {4,00€}
Πατάτες, τυρί, μανιτάρια α λα κρεμ /
Potatoes, cheese, mushrooms a la crème  {3,50€}

JACKET PoTAToES
1. Τυρί, μανιτάρια α λα κρεμ, κοτοσαλάτα, μπέικον
      Cheese, mushrooms a la crème, chicken salad, bacon   {5.70€}

2. Τυρί, μανιτάρια α λα κρεμ, coleslaw, καβουροσαλάτα
     Cheese, mushrooms a la crème, coleslaw, crab salad  {5.70€}

3. Τυρί, καβουροσαλάτα, γαριδοσαλάτα
     Cheese, crab salad, shrimp salad  {5.00€}

4. Τυρί, μανιτάρια α λα κρεμ, καβουροσαλάτα, μπέικον
     Cheese, mushrooms a la crème, crab salad, bacon   {5.70€}



ΧΑΜΠΟΥΡΚΕΡ HAMBurGErS

CHICKEN BURGER  {3,50€}
Κοτοφιλέτο παναρισμένο 120γρ , ντομάτα, πιπεριά, μαρούλι, σως /
Chicken filet pane 120gr , tomato, green pepper, lettuce, sauce

VEGETABLE BURGER  {3,20€}
Μπιφτέκι λαχανικών, ντομάτα, πιπεριά, μαρούλι, σως /
Veggie burger, tomato, green pepper, lettuce, sauce

CRAZY BURGER  {5,90€}
Κυπριακή πίτα, μπιφτέκι, ντομάτα, πιπεριά, μαρούλι, coleslaw / 
Cyprus pita, burger, tomato, green pepper, lettuce, coleslaw

MEXICAN  BURGER  {5.20€}
Mπιφτέκι, ντομάτα, πιπεριά, μαρούλι, τσίλι σως / 
Βurger, tomato, green pepper, lettuce, chilli sauce

COWBOY BURGER  {5,70€}
BBQ σως, μπιφτέκι, τυρί, μπέικον, μαρούλι, ντομάτα, πιπεριά / 
BBQ sauce, burger, cheese, bacon, lettuce, tomato, green pepper

PICKLES BURGER  {5,80€}
Μπιφτέκι, τυρί, μπέικον, ντομάτα, πιπεριά, μαρούλι, 
πικλ σως, κέτσαπ / 
Burger, cheese, bacon, tomato, green pepper, lettuce,
pickles sauce, kethup

MERAKLIS BURGER  {6,00€}
Μπιφτέκι, φέτα, τυρί κρέμα, σουτζούκι, ντομάτα, μαρούλι, 
σως λιαστής ντομάτας /
Burger, feta cheese, creamcheese, soutzouki, tomato, 
lettuce, sundried tomato sauce

MUSHROOM BURGER  {6,00€}
Μπιφτέκι, κατσικίσιο τυρί, μανιτάρια, μπέικον, 
καραμελωμένα κρεμμύδια, μαγιονέζα / 
Burger, goat cheese, mushrooms, bacon, caramelized onions, 
mayonnaise

Πατάτες τηγανιτές / fried potatoes {+ 1,50€} 

Τυρί τσένταρ αντί γκούντα / Cheddar cheese instead of gouda cheese {+ 0,50€}
Jack daniel’s - Budweiser - BBQ - Chilli σως / sauce {+1,00€}
Πικλ σως / Pickles sauce - Sour cream {+0,50€}

Τα μπιφτέκια είναι 160γρ / All burgers are 160gr

YEAAH!
BurGErS



ΚΡΕΠΕΣ ΓΛΥΚΕΣ SWEET PANCAKES
CHOCOLATE {3,00€}

Σοκολάτα (νουτέλλα) / Chocolate (nutella)

COOKIE {3,50€} 
Σοκολάτα, μπισκότο / Chocolate, biscuit

COCONUT {4,00€}
Σοκολάτα, μπισκότο, καρύδα / 

Chocolate, biscuit, coconut

MICKEY MOUSE {4,60€}
Σοκολάτα, corn flakes, 

μπισκότο, σαντιγύ /
Chocolate, corn flakes, biscuit, dairy cream 

BANANA {3,80€}
Σοκολάτα, μπανάνα (φρέσκο) / 

Chocolate, banana (fresh) 

SEXY {3,50€}
Μέλι, καρύδια / Honey, walnuts

SWEET CRAZY {4,40€} 
Σοκολάτα, φυστικοβούτυρο, 

μπισκότο /
Chocolate, peanut butter, biscuit 

JAMAICA {4,30€}
Σοκολάτα, καρύδα, τρούφα, σιρόπι 

καραμέλα /
Chocolate, coconut, chocolate chips, 

caramel syrop 

BAILEYS {4,30€}
Σοκολάτα, φράουλα (φρέσκο), baileys / 

Chocolate, strawberry (fresh), baileys 

FERRERO ROCHER {3,50€} 
Σοκολάτα ferrero / 

ferrero chocolate

BUENO {3,50€} 
Σοκολάτα kinder bueno / 

kinder bueno chocolate 

CHEESE CAKE {4,50€} 
Τυρί κρέμα, μπισκότο digestive, 
μαρμελάδα βύσσινο, σαντιγύ /

Cream cheese, digestive biscuit, morello cherry 
marmelade, dairy cream

PROFITEROLE {4,80€}

MILLEFEUILLE {4,60€} 

MACARON {4,70€}

LILA PAUSE {4,50€}

FROZEN ETERNITY {6,00€} 
Σοκολάτα, κοκτέιλ φρούτων, παγωτό 

βανίλια (3 μπάλες)/
Chocolate, fruit cocktail, 

vanilla ice cream (3 scoops)

Φύλλο κρέπας / Pancake  {2,00€}

Σοκολάτα (Νουτέλλα) / 
Chocolate (Nutella)   {1,00€}
Λευκή σοκολάτα / 
White chocolate  {1,00€}
Σοκολάτα Ferrero Rocher / 
Ferrero Rocher chocolate  {1,50€}
Σοκολάτα Kinder Bueno / 
Kinder Bueno chocolate  {1,50€}
Σοκολάτα Lila Pause / 
Lila Pause chocolate  {1,50€}
Σοκολάτα μαύρη / 
Bitter chocolate  {1,00€}
Σοκολάτα καραμέλα / 
Caramel chocolate  {1,50€}
Σοκολάτα καρύδα / 
Coconut chocolate  {1,50€}
Σοκολάτα νουαζέτα / 
Noiset chocolate  {1,50€}

Άσπρο μπισκότο / White biscuit  {0,50€}
Μαύρο μπισκότο / Black biscuit  {0,60€}
Oreo μπισκότο / Oreo biscuit  {0,80€}
Digestive μπισκότο / 
Digestive biscuit  {0,70€}
Μπισκότο κανέλας / 
Cinnamon biscuit  {0,70€}

Μακαρόν / Macaron  {0,80€}
Σου / Sou  {0,80€}
Κροκάν / Crocan  {0,50€}
Σφολιάτα μιλφέιγ / 
Millefeuille sfoliata  {1,00€}
Πουράκια Σοκολάτας / 
Chocolate stick  {0,60€}
Σοκοφρέτα / Chocofreta  {0,70€}
Καρύδα / Coconut  {0,50€}
Smarties  {0,70€}
Maltesers  {0,70€}
M&m’s (peanut)  {0,70€}

Μέλι / Honey  {0,80€}
Φυστικοβούτυρο / Peanut butter  {0,90€}
Μαρμελάδα / Marmelade  {0,50€}
Ζάχαρη-Κανέλλα / 
Sugar Cinnamon  {0,30€}
Ζάχαρη-Λεμόνι / Sugar Lemon  {0,30€}

Φράουλα (φρέσκο) / 
Strawberry (fresh)  {0,80€}
Μπανάνα (φρέσκο)/ 
Banana (fresh)  {0,80€}
Ανανάς / Pineapple  {0,80€}
Μήλο (φρέσκο) / Apple (fresh)  {0,60€}
Ακτινίδιο (φρέσκο)/ Kiwi (fresh)  {0,80€}
Πορτοκάλι (φρέσκο) / 
Orange (fresh)  {0,60€}

Corn flakes / Corn flakes  {0,50€}
Αμύγδαλα / Almonds  {0,70€}
Καρύδια / Walnuts  {0,70€}
Φουντούκια / Hazelnuts  {0,90€}
Φιστίκια Αιγίνης / Pistachio  {0,70€}
Σταφίδες / Raisin  {0,60€}
Αποξηραμένα φρούτα /
Dry fruits  {0,60€}

Σιρόπι καραμέλα / 
Caramel syrup  {0,30€}
Τρούφα / Chocolawte chips  {0,50€}
Σαντιγύ / Dairy cream  {0,50€}
Baileys, Grand Marnier  {0,50€}
Παγωτό / Ice cream  {1,30€}

ΦΤΙΑξΤΕ ΤΗ δΙΚΗ ΣΑΣ  
MAKE Your oWN

top choice

top choice

top choice

top choice

CRAZY TASTE
means

chocolate...



ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ SofT DrINKS

ΤΟΠΙΚΑ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ 

LoCAL SofT DrINKS 

Αμίτα (χυμοί) / Amita (juices) 330ml  {1,50€}
Αναψυκτικά / Soft drinks 330ml  {1,20€}
Αναψυκτικά / Soft drinks 500ml  {1,50€}
Nestea / Nestea 330ml  {1,30€}
Τσάι Αριζόνα / Arizona Tea 500ml  {3,00€}
Red Bull 250ml  {2,50€}
Σόδα Schweppes / Soda Schweppes 330ml  {1,20€}
Εμφιαλωμένο νερό Samaria / Mineral water Samaria 750ml  {0,70€}
Ανθρακούχo νερό Ζαγόρι  / Zagori (Sparkling water) 330ml  {1,50€}
Τonic water  {1,20€}

Φρέσκοι χυμοί / Fresh juices  {2,00€}
Πορτοκάλι / Orange

Φρέσκος χυμός ανάμεικτος / Fresh cocktail juice  {3,00€}

Αναψυκτικά Γεράνι / Soft drinks Gerani  {1,20€}
Πορτοκαλάδα, Μπυράλ, Γκαζόζα, Λεμονάδα / Orangeade, Biral, Lemonade, Gazoza

MILK SHAKES
Βανίλια / Vanilla  {4,00€}
Φράουλα / Strawberry  {4,00€}
Σοκολάτα / Chocolate  {4,00€}
OREO Shake  {4,00€}
OREO Shake φράουλα / OREO Shake Strawberry  {4,00€}
Kinder Bueno shake / Kinder Bueno shake  {4,50€}
Ferrero Rocher shake / Ferrero Rocher shake  {4,50€}
Αμαρένα Shake / Amarena Shake  {4,00€}
Μπισκοτίνο Shake / Biscotino Shake  {4,00€}

DrINK
the

crazy 
LIFE!

ΚΑΦΕΣ CoffEES  
Φραπέ / Frappe  {1,50€}
Νες καφέ / Nescafe  {1,50€}
Ελληνικός / Greek coffee  {1,00€}
διπλός Ελληνικός / Greek coffee (double)  {1,50€}
Εσπρέσο / Espresso  {1,20€}
Εσπρέσο lungo/ Espresso loungo  {1,20€}
Εσπρέσο ristretto/ Espresso ristretto  {1,20€}
Μακιάτο / Macchiato  {1,50€}
διπλός Εσπρέσο / Double Espresso  {1,50€}
Καπουτσίνο / Cappuccino  {1,80€}
διπλό Καπουτσίνο / Double Cappuccino  {2,00€}
Λάττε / Latte  {2,00€}
Φρέντο espresso/ Freddo espresso  {1,70€}
Φρέντο Cappuccino/ Freddo Cappuccino  {1,80€}
Κρύα σοκολάτα / Cold chocolate  {2,00€}
Ζεστή Σοκολάτα / Hot Chocolate  {2,00€}
Τσάι (Lipton) / Tea (Lipton)  {2,00€}
Γαλλικός / Filter coffee  {2,00€}
Crazy Hot Caramel / Crazy Hot Caramel  {3,00€}

ΚΡΑΣΙ-ΟΥΖΟ  WINE-ouzo  
Κρασί Λευκό Μοσχοφίλερο / White wine Moschofilero 187ml  {3,50€}
Κρασί κόκκινο Αγιωργίτικο / Red wine Agiorgitiko 187ml  {3,50€}
Ούζο Βαρβαγιάννης / Ouzo Varvagiannis 200ml  {5,00€}
Ούζο Ποτήρι / Ouzo glass  {3,00€}

ΜΠΥΡΕΣ Beers  
Fix Βαρελίσια / Draught 330ml  {2,50€}
Fix Βαρελίσια / Draught 500m l {3,50€}

Amstel 330ml  {1,70€}
Heineken 330ml  {1,70€}
Mythos 330ml  {1,70€}
Alfa 330ml  {1,70€}

Amstel 500ml  {2,50€}
Heineken 500ml  {2,70€}
Mythos 500ml  {2,50€}
Alfa 500ml  {2,50€}
Corona 330ml  {3,50€}



Στις τιμές συμπεριλαμβάνονται όλες οι νόμιμες επιβαρύνσεις /
Prices include all legal charges.

Απαγορεύεται η κατανάλωση αλκοόλ σε ανηλίκους κάτω των 18 ετών. /
Use of alcohol is prohibited to minors under 18 years old.

Επωφεληθείτε από την προσφορά μας και ζητήστε την COFFEE CARD 
από το ταμείο μας. /

Take advantage of our special offer and ask for your COFFEE CARD 
from the cashier.

Οι τιμές του καταλόγου μπορούν να μεταβληθούν χωρίς προειδοποίηση. /
All prices can be changed without previous warning.

Αγορανομικός Υπεύθυνος: Βαρουξάκης Ιωάννης
Τεχνικός Ασφαλείας: Βαρουξάκης Ιωάννης

frEE DELIVErY

www.crazytaste.gr
Chania

Tel.:+30 28210 93994

από τις 7 το πρωί μέχρι 
αργά το βράδυ 

From 7 am until late in the evening


