δημιουργική Kρητική κουζίνα

Για Αρχή
Κρητικός Ντάκος 6€

v

κρίθινο παξιμάδι, BIO τριμμένη ντομάτα, πηχτόγαλο Χανιών Π.Ο.Π. της οικογένειας Mπαλαντίνου &
παρθένο ελαιόλαδο Αγίας Τριάδος Ακρωτηρίου Χανίων
signature
dish

BIO

έξτρα

Μπουρεκάκια 7€
με άγρια μανιτάρια, Χανιώτικη μυζήθρα & χωριάτικο λουκάνικο με γλυκόξινη σάλτσα από άγρια μούρα
αρωματισμένη με αρμπαρόριζα

Ανθούς Κολοκυθιού 7€ vg gf
άγριο ρύζι αρωματισμένο με φρέσκα κρητικά βότανα
signature
dish

Κρητικό Απάκι 9€
απάκι (Καλογρίδη Μ., Βουλγάρω, Χανίων) σοτέ σε οξήμελο (θυμαρίσιο μέλι & ξύδι από κρασί μαρουβά) με ψητά
λαχανικά, διαλεκτά χόρτα βουνού & μούς κατσικίσιου τυριού, συνοδεύεται με Σφακιανή πίτα

Γραβιέρα Φλαμπέ 7€

v

γραβιέρα Π.Ο.Π Χανίων με κρούστα από δημητριακά, σε παρθένο ελαιόλαδο,
αποξηραμένα φύλλα δυόσμου & σάλτσα από βατόμουρα

Μανιτάρια Γεμιστά 7€
ψητά μανιτάρια, κρέμα τυρί με κρητικά μυρωδικά, πικάντικο λουκάνικο & τυρί κασέρι
Καπνιστά Λουκάνικα Κρήτης 9€

gf

χειροποίητα χοιρινά λουκάνικα, ψητές τσακιστές ελιές & βολβοί ξιδάτοι (Καλογρίδη Μ., Βουλγάρω, Χανίων)

Καλιτσούνια 5€ v
χειροποίητα, με σπανάκι, άνηθο & κρητικά τυριά, συνοδεύεται με μους κατσικίσιου τυριού
Φρέσκα Τηγανιτά Πατατάκια 5€

vg

gf

σε ελαιόλαδο, κρητικό θαλασσινό αλάτι (Vinolio Creta), άγρια ρίγανη, με aioli μπαλσάμικου

Τυρόψωμο 6€

v

ψωμάκια τσιαπάτας με Μοτσαρέλα, φρέσκο σκόρδο & βούτυρο, σπόρους παπαρούνας & φρέσκο κρεμμυδάκι

Καπνιστό Σολομό 8€
φρυγανισμένο ψωμί, με μούς από Κρητικά τυριά, αβοκάντο, ντοματίνια, κάπαρη & άνηθο
signature
dish

Στάκα Ντιπ 8€

v

κατσικίσιο ανθόγαλο με σπανάκι & αγκινάρες σοτέ, στο φούρνο με τυρί Γκούντα,
συνοδευόμενο με τραγανές τορτίγιες καλαμποκιού

Ωμά
Ταρτάρ Τόνου 14€
Κρητικά αβοκάντο, θυμάρι, βινεγρέτ από μοσχολέμονο & πορτοκάλι, με

Καρπάτσιο Μοσχαριού 12€

BIO

κύβοι αλόε βέρα

gf

ρόκα, ντοματίνια, γραβιέρα Κρήτης &

BIO

ελαιόλαδο έξτρα παρθένο Αγίας Τριάδος Ακρωτηρίου Χανίων

Σαλάτες
Κρητική 8€

BIO

v

ντομάτα, αγγούρι, πιπεριά, κρεμμύδι, γλιστρίδα, οφτή πατάτα, τσακιστές ελιές,
πηχτόγαλο Χανίων Π.Ο.Π. & χειροποίητο κρίθινο παξιμάδι. Βιολογικό εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο,
ξύδι από κρασί μαρουβά & κρητικό θαλασσινό αλάτι όλα από την Μονή Τζακαρόλων Αγιάς Τριάδας

Σαλάτα Κοτόπουλο Σχάρας 9€
τραγανή πράσινη σαλάτα, κρητικά αβοκάντο, ντοματίνια, σπαράγγια, κρεμμύδι & φέτα
σε βαλσάμικο βινεγκρέτ & Σφακιανό φρύγανο λαδιού με ρίγανη

Σαλάτα Απάκι 10€
τραγανό σπανάκι, σφαίρες από τηγανιτό κατσικίσιο τυρί, ψητά μανιτάρια, ντοματίνια, πράσινο μήλο,
καραμελωμένα καρύδια, βινεγκρέτ από πετιμέζι & κριτσινάκι γραβιέρας
παξιμάδια, φρύγανο & κριτσινάκια από το αρτοποιείο Ντουρουντού Σφακίων

Σπιτική Πίτα (flatbread)

ανοιχτή πίτα με χειροποίητο φύλλο από δίκοκκο σιτάρι (χαμηλό σε γλουτένη)
Πίτα Σπανάκι 9€

v

με πέστο βασιλικού, αγκινάρα, ντομάτα, κρεμμύδι, ελιές & φέτα

Ζυμαρικά - Ρύζι
signature
dish

Κρητικές Χυλοπίτες με Γαρίδες 14€
χειροποίητες χυλοπίτες της Κρητικής Γης, με butterflied γαρίδες, σπαράγγια, ρακόμελο,
ντοματίνια, γραβιέρα Χανίων & φρέσκια κρέμα
Σκιουφιχτά με Λαχανικά 8€

v

αγκινάρα, μανιτάρια, πιπεριές, ντοματίνια, κάπαρη & γραβιέρα Χανίων Π.Ο.Π.

Πένες με Φιλέτο Κοτόπουλο Σχάρας 9€ gf
ζυμαρικά χωρίς γλουτένη με σάλτσα ντομάτας, πιπεριές, ελιές, κάπαρη & ξηρό ανθότυρο
Μπολ Ρυζιού με Άγρια Μανιτάρια 10€

vg

ρύζι καρναρόλι, σιτάρι, κριθάρι & ρόκα

v
BIO

χορτοφάγος

vg

αυστηρός χορτοφάγος

gf

s
χωρίς γλουτένη

βιολογικά προϊόντα Π.Ο.Π. Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης

BIO

Της Θάλασσας
Για Αρχή
Μύδια Αχνιστά* 10€

gf

Ελληνικά μύδια σε σκόρδο, λευκό κρασί Βηλάνα & φρέσκια κρέμα

Γαρίδες Σκόρδου* 13€

gf

butterflied γαρίδες σοτέ, σε βούτυρο & σκόρδο, λευκό κρασί Πλυτό, λάιμ & σχοινόπρασο

Χταπόδι Σχάρας* 14€

gf

με κάπαρη, άγρια ρίγανη & Ντιζόν βινεγκρέτ

Κύρια Πιάτα
Φιλέτο Τόνου 17€

gf

Ελληνικός τόνος Υellowfin, στο τηγάνι με κρούστα από φιστίκι αιγίνης,
σάλτσα από βατόμουρα & μπριάμ λαχανικών (μέτρια ψημένο)

Σολομό Σχάρας 16€ gf
με αρωματικά ξηρά βότανα Κρήτης, σάλτσα από πέστο ρόκας & ψητά λαχανικά εποχής
Σουβλάκι Γαρίδας Black Tiger* 16€

gf

στην σχάρα, με πιλάφι από άγριο ρύζι, ψητά λαχανικά & σκορδαλιά από σελινόριζα

Φιλέτο Λαυράκι 18€

gf

Φιλέτο από Ελληνικές ιχθυοκαλλιέργειες με αποξηραμένα κρητικά βότανα,
χτυπητό λαδολέμονο, BIO λαχανικά & άγρια χόρτα εποχής

Θαλασσινά Ημέρας
Ρωτήστε μας! (τιμή αγοράς)
Aξιόπιστα φρέσκα θαλασσινά από το τοπικό κατάστημα ΚΩΛΕΤΗΣ,
Οδός Σκαλίδη, Χανιά

Συνίσταται να μην γίνονται αλλαγές στα πιάτα όπως αρχικά παρουσιάζονται,
προκειμένου να επιτευχτεί η επιθυμητή γεύση και παρουσίαση

v
BIO

χορτοφάγος

vg

αυστηρός χορτοφάγος

gf

χωρίς γλουτένη

βιολογικά προϊόντα Π.Ο.Π. Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης

Κύρια Πιάτα
Αρνί Κότσι* 16€

gf

τρυφερό αρνί τσιγαριαστό, με ελληνική ζαφορά, αρωματισμένη σάλτσα γιαούρτι & πατάτες baby με φρέσκο σκόρδο & μέλι
signature
dish

Μπάρμπεκιου Ribs 14€
τρυφερές χοιρινές κορτεζίνες με σπιτική σάλτσα μπάρμπεκιου από κρητικό
θυμαρίσιο μέλι & πετιμέζι, συνοδεύετε με ανάμεικτη πράσινη σαλάτα & rustic πατάτες τηγανιτές

Μπουρέκι Γλυκοκολοκύθας 10€ v gf
με πατάτα, γλυκοκολοκύθα, πηχτόγαλο Χανίων Π.Ο.Π., συνοδεύετε με μικρή σαλάτα ρόκας & μους κρητικού τυριού
signature
dish

Φιλέτο Κοτόπουλο 13€
γεμιστό με σύγκλινα (Αφοί Κασσάκη, Ηρακλείου) & Κρητικά τυριά, με κρεμώδες σάλτσα από Βιδιανό
κρασί & πιλάφι από άγριο ρύζι αρωματισμένο με γλυκάνισο

Κρητικό Στιφάδο με Λαχανικά 10€

BIO

vg

gf

καλοκαιρινά λαχανικά, με σάλτσα φρέσκιας ντομάτας, σε ελαιόλαδο & κρητικό θαλασσινό αλάτι.
Συνοδεύεται με φρέσκιες πατάτες τσιπς
signature
dish

«Μουσακάς» Καπνιστής Μελιτζάνας 11€

v

με ξινόχοντρο, φρέσκια ντομάτα, γιαούρτι μπεσαμέλ, τυρί Μοτσαρέλα & φρέσκο βασιλικό

Γεμιστά Καλοκαιρινά Λαχανικά 10€

BIO

vg

gf

με άγριο ρύζι, φρέσκα κρητικά βότανα, συνοδεύονται με πατάτες baby
signature
dish

Χοιρινή Μπριζόλα (χωρίς κόκκαλο) 300γρ 12€
στη σχάρα, σε σάλτσα στάκας με καραμελωμένα πράσινα μήλα, καπνιστό μπέικον & φασκόμηλο,
συνοδεύεται με βουτυράτο πουρέ πατάτας

Μοσχαρίσια Μπριζόλα 280 γρ 19€
κόντρα φιλέτο, με σάλτσα κρέμας από μανιτάρια Πορτομπέλο & Μεταξά,
& πουρέ φουρνιστής πατάτας (μέτρια ψημένο)

BIO

λαχανικά σχάρας

Μπριζόλα Rib Eye 250 γρ 26€
πιστοποιημένο Black Angus βόειο κρέας που τρέφεται με χόρτα, στη σχάρα με κρητικό θαλασσινό αλάτι,
ψητά λαχανικά & baby πατάτες φούρνου (μέτρια ψημένο)
Σουβλάκι Κοτόπουλο Σχάρας 10€

gf

χειροποίητο, μαριναρισμένο σε φρέσκα μυρωδικά, με πράσινη σαλάτα & πατάτες τηγανιτές

Μπιφτέκι Black Angus 11€
από φρέσκο πιστοποιημένο βόειο κρέας που τρέφεται με χόρτα, με πέστο φέτας, καπνιστό μπέικον & Μοτσαρέλα.
Συνοδεύεται με δροσερή σαλάτα & τηγανιτές πατάτες dippers
signature
dish

Καρεδάκια Αρνιού*

gf

με κρούστα από Κρητικά μυρωδικά, πέρλες ταπιόκα & σάλτσα πετιμέζι.
Συνοδεύεται με μπριάμ λαχανικών & βουτυράτο πουρέ πατάτας (μέτρια ψημένο)
Μισό καρέ 22€
Ολόκληρο καρέ 40€

Οι κουζίνες μας δεν είναι χωρίς γλουτένη, μπορεί τα συστατικά να έρθουν σε επαφή με αλλα προϊόν
που περιέχουν γλουτένη
Δεν παρατίθενται όλα τα συστατικά. Παρακαλείστε να μιλήσετε απευθείας με τον υπεύθυνο
υγειονομικού ενδιαφέροντος εάν η αλλεργία σας είναι σοβαρή.
Σε όλα τα κρύα πιάτα χρησιμοποιούμε BIO έξτρα παρθένο ελαιόλαδο βιολογικής καλλιέργειας
Αγίας Τριάδος Χανιών και σε όλα τα τηγανητά παρθένο ελαιόλαδο
Πολλά από τα προϊόντα μας είναι από μικρούς παραγωγούς για να μπορεί να ελέγχεται η ποιότητά τους,
γι’ αυτό μπορεί να μην διατίθενται πάντα

Οι τιμές είναι σε ευρώ και συμπεριλαμβάνουν όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις
Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει εάν δεν λάβει
το νόμιμο παραστατικό στοιχείο (απόδειξη-τιμολόγιο)
Tο βιβλίο των παράπονων βρίσκεται στην είσοδο του καταστήματος
Ο καταναλωτής δικαιούται να πληρώσει με τη χρήση πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας

Αγορανομικός υπεύθυνος: Θεοδόσης Παναγιώτης Κακαβελάκης
Παπαρηγοπούλου & Νικ. Ξυλούρη 99, Λόφος Παρηγοριάς, Χανιά
Τηλ: 28210 93733, Κινητό: 6979151577, Φαξ: 28210 90526
email:theo@theodosirestaurant.com
www.theodosirestaurant.com

dimitra xiraki design studio

Επιλεγμένα κατεψυγμένα προϊόντα*

