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Vegeterian

Vegan

Gluten Free

Lactose Free

Περιέχει λακτόζη
Contains lactose

Περιέχει γλουτένη
Contains gluten

Περιέχει ψάρι
Contains fish

Περιέχει ξηρούς καρπούς
Contains nuts

Τα αυγά μας είναι φρέσκα και βιολογικά από τα «Αγροκτήματα Κρήτης».
Our eggs are fresh and organic by the “Agroktimata Kritis” farm.

Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει
εάν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό στοιχείο (Απόδειξη - Τιμολόγιο).

Consumer is not obliged to pay if the notice of payment
has nοt been received (Receipt - Invoice).

Αγορανομικός υπεύθυνος: Μιχάλης Μποτωνάκης
Manager: Michalis Botonakis

ΠΑΡΑΚΑΛΟΎΜΕ, ΕΝΗΜΕΡΏΣΤΕ ΤΟΝ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΎΧΟΝ ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ
PLEASE, INFORM OUR WAITER FOR ANY ALLERGIES



Χειροποίητη σπιτική φοκάτσια με τοματίνια
και δενδρολίβανο, πολύσπορο κριτσίνι
και κριτσίνι από χαρουπάλευρο  1,50€/άτομο

Σαλάτες

Πράσινη σαλάτα με ψητό ροδάκινο,
κομποτέ φρούτων και δροσερή κρέμα άνηθου    9,50€    

Ταμπουλέ φαγόπυρου με μους αβοκάντο,
σαλάτα μυρωδικών και τραγανά φιστίκια Αιγίνης   ΒΙΟ 10,00€

Carte Postale Ceasar’s με τραγανό μπέικον,
αυγό ποσέ, παρμεζάνα, κοτόπουλο, κάπαρη,
κρουτόν, Ceasar’s dressing  11,00€

Ορεκτικά

Μαριναρισμένος τόνος με σαλάτα από τοματίνια
και ντρέσινγκ εσπεριδοειδών  13,00€

Ψητά παντζάρια με κρέμα κατσικίσιου τυριού
και πίκλες λαχανικών    8,50€

Τραγανό κοτόπουλο panko
με πικάντικη σάλτσα και σισάμι  10,00€

Beef tartare με πικάντικη σος
και σπιτικές πίκλες  14,00€

Ποικιλία τοπικών τυριών και αλλαντικών   13,00€

Κυρίως πιάτα

Ζεστή κινόα με σαλάτα φρέσκων μυρωδικών,
κρίταμο και δύο υφές αρακά    10,00€

Χειροποίητα ραβιόλι με πικάντικη (η μη) γέμιση τυριού
και σάλτσα από ‘’χόρτα τσιγαριαστά’’    13,00€

Ριζότο μανιταριών με θυμαρίσια γραβιέρα   12,00€

Ανοιχτό μπέργκερ με μαριναρισμένο μπούτι κοτόπουλο,
φρέσκια σαλάτα εποχής και μαρμελάδα τομάτας  11,50€

Μοσχαρίσιο μπέργκερ με καπνιστό τυρί,
καραμελωμένα κρεμμύδια και σπιτικές πίκλες    13,00€

Μοσχαρίσιο short rib μαγειρεμένο για 12 ώρες
με τραγανές πατάτες και σάλτσα χειροποίητης ντεμί γκλας  18,00€ 

Γλυκά

Λάβα κέικ με παγωτό αλμυρής καραμέλας
και κραμπλ καρύδας     8,50€

Ένα διαφορετικό προφιτερόλ     9,00€

Λεμονόπιτα με κρέμα λευκής σοκολάτας, φυστίκι Αιγίνης,
κραμπλ καρύδας και παγωτό βανίλια     7,50€

Το σημερινό γλυκό!     7,50€

Homemade focaccia with cherry tomato
and rosemary, carob
and multi seed bread sticks  1,50€/person

Salads

Iceberg salad with grilled peach,
fruit compote and dill sour cream    9,50€

Buckwheat tabouleh with avocado mousse,
fresh herb salad and crispy pistachios   ΒΙΟ 10,00€

Carte Postale Ceasar’s with crispy bacon,
egg poché, hand pulled chicken,
capers, crouton, Ceasar’s dressing  11,00€

Starters

Marinated seared tuna with cherry tomato salad
and citrus dressing  13,00€

Oven baked beetroots with goat cheese 
and homemade vegetable pickles    8,50€

Panko crispy chicken
with spicy sauce and sesame  10,00€

Beef tartare with pizzayola sauce
and homemade vegetable pickles  14,00€

Platter of local cheese and cold cuts delicacies   13,00€

Main Courses

Warm quinoa with fresh herb salad
and two textures of green pea    10,00€

Handmade spicy (or not) cheese ravioli with cherry tomato
and local greens sauce    13,00€

Mushroom risotto with thyme graviera cheese   12,00€

Open burger with marinated chicken thigh,
fresh salad and tomato jam  11,50€

Beef burger with smoked cheese, 
caramelized onions and homemade pickles   13,00€

Beef short rib cooked in sous vide for 12 hours
served with fried potatoes and handmade demi glace  18,00€  

Desserts

Lava cake with salty caramel ice cream
and coconut crumble     8,50€

A different profiterol     9,00€

Lemon pie with white chocolate cream, pistachio,
coconut crumble and vanilla ice cream    7,50€

Today’s dessert!     7,50€


