


Σαλάτες Salads

Ψωμί με συνοδευτικά 2.00€ ανά άτομο. Ενημερώστε μας αν δεν το επιθυμείτε.
We serve bread with a selection of dips to your table at a charge of 2.00€ per person.
Please kindly inform the waiter if you prefer not to have this served to you.

Κρητική σαλάτα με ντομάτα, αγγούρι, κρεμμύδι, πιπεριά, πατάτα, 
παξιμάδι χαρουπιού, αλατσολιές, πηχτόγαλο Χανίων, 
αρίγανη, λάδι μυρωδικών και κρίταμο
Cretan salad with cucumber, tomato, onion, pepper, boiled 
potatoes, carob rusk, olives, white soft cheese, oregano, 
cretan herbs oil and kritamo 10.20

Ντάκος «Αρισμαρί» παξιμάδι χαρουπιού με μους μυζήθρας, 
φρεσκοτριμμένη ντομάτα, πολύχρωμα ντοματίνια, 
χώμα ελιάς και λάδι ρίγανης
Dakos «Arismari» mini rusks with grated fresh tomato,  
cherry tomatoes, white soft cheese, olives and oregano oil 9.50

Πράσινη σαλάτα με λόλες, σπανάκι, ρόκα, λιαστή ντοµάτα, ρόδι, 
ξερό ανθότυρο, ντρέσινγκ ροδιού και καραμελωμένο καρύδι
Green salad with lola lettuce, spinach leaves, arugula, 
sun-dried tomatoes, pomegranate, white dry cheese,  
pomegranate dressing and caramelised nuts 10.80

Σαλάτα με πολύχρωμη κινόα, πιπεριές, μαριναρισμένο σολoμό,  
κρέμα μάνγκο, ξύσμα λάιμ και dressing βαλσάμικο ρόδι
Quinoa salad with peppers, marinated salmon,  
mango cream, lime zest and pomegranate balsamic vinegar 12.90

Σαλάτα κους κους με φρέσκα μυρωδικά, παντζάρι, γαρίδες, 
passion fruit βινεγκρέτ και καραμέλα εσπεριδοειδών.
Couscous salad with fresh herbs, beetroot, shrimps, passion fruit 
vinaigrette and citrus dressing with red peppers 13.90

Χόρτα εποχής τσιγαριαστά με ντοματίνια Χανιών 
και κατσικίσιο τυρί 
Local greens with Cretan cherry tomatoes and goat cheese 8.00

Καπνιστή μελιτζανοσαλάτα  
Smoked eggplants dip 5.50

Μους ταραμά 
Fish roe mousse      6.00

για vegan
για χορτοφάγους / vegetarian
χωρίς γλουτένη / gluten free

Αρισμαρί προέρχεται από την τοπική διαλεκτό και είναι το αρωματικό 
φυτό δενδρολίβανο που ευδοκιμεί στον τόπο μας και αρωματίζει 
κάποιες από τις συνταγές μας.

Βασισμένοι στην ιδιαιτερότητα της Κρητικής διατροφής κάνουμε 
μια καθημερινή προσπάθεια να συνδυάσουμε την παραδοσιακή με 
την δημιουργική κουζίνα, αναδεικνύοντας με περισσότερη ένταση 
και φαντασία τις πρωτογενείς πρώτες ύλες, τα αρώματα και τις 
γεύσεις του τόπου μας πάντα με σεβασμό στις ρίζες μας.

The word «Arismari» comes from the local dialect and is the herb 
rosemary, which grows in our country and aromatize some of our 
recipes.

«The Cretan culinary tradition follows the age-old rule: it is the 
products of the place, time and circumstance and the value of this 
cooking is the apotheosis of fine raw material.»   

So we based on the specificity of the Cretan diet, make a daily effort 
to combine traditional with creative cuisine showing with more 
intensity and imagination primary raw materials, aromas and flavors 
of our country always with respect to our roots.



Ορεκτικά Appetizers
Σωτέ λαχανικά µε μαρμελάδα σύκο και σάλτσα blue cheese
Sauteed vegetables with fig marmalade and blue cheese sauce 8.50

Γραβιέρα Κρήτης σε κρούστα ηλιόσπορου, βρώµης  
και παπαρουνόσπορο, µε chutney πιπεριάς Φλωρίνης
Fried Cretan salty cheese in sunflower seeds’ crust,  
oat and poppy seeds with red pepper chutney 9.50

Φρέσκες τηγανητές πατάτες με γραβιέρα Κρήτης 
Fresh french fries with Cretan graviera cheese 5.50

Κρητικό φαλάφελ απο φασόλια μαυρομάτικα, 
φρέσκα μυρωδικά, chutney από μήλο, ντομάτα και σάλτσα ταχίνι. 
Cretan falafel with black-eyed beans, fresh herbs,  
apple and tomato chutney and tahini sauce 8.90

Μανιτάρι γεμιστό με γραβιέρα, ντοματίνια  
πέστο βασιλικού, σπαράγγια και κρέμα αβοκάντο
Mushroom stuffed with Cretan cheese, cherry tomatoes
basil pesto, asparagus and avocado cream 9.50

Λουκάνικο από μάυρο χοίρο σε σάλτσα φρέσκιας ντομάτας 
με πολύχρωμες πιπεριές και μους μυζήθρας
Sausage from black pig in fresh tomato sauce  
with peppers and mizithra cheese mousse 10.90

Καρπάτσιο μοσχάρι με ρόκα, flakes ξηρού πιπεράτου ανθότυρου 
και βινεγκρέτ απο κόκκινες πιπεριές τσίλι 
Beef carpaccio with rocket, white  pepper cheese 
and red chili peppers vinaigrette  16.00

Ορεκτικά Appetizers
Μπρουσκέτα με γαύρο μαρινάτο και  καπνιστή μελιτζανοσαλάτα      
Bruschette with marinated anchovies and  smoked eggplant salad 10.90

Καλαµάρι* ζουλιέν με πέστο βασιλικού, ταρτάρ πατζάρι, 
πίκλες και ξινόμηλο 
Calamari* with basil pesto beetroot tartar, pickles  
and crab apple 14.90

Σεβίτσε λευκού ψαριού με πορτοκάλι, ακτινίδιο, τσίλι,
κόλιανδρο μαριναρισμένο σε dressing εσπεριδοειδών
White fish Ceviche with orange, kiwi, chilli, coriander
marinated in fruits dressing 16.00

Ταρτάρ τόνου με αβοκάντο, τοματίνια, κάπαρη και λάιμ
Tuna tartare with avocado, cherry tomatoes, capers and lime  17.90 
 
Χταπόδι* με μους ταραμά, χώμα ελιάς, πίκλες και βινεγκρέτ πετιμέζι
Octopus* with fish roe mousse, olives, pickles and  
molasses vinaigrette 17.20

Μύδια αχνιστά µε σκόρδο, φινόκιο και κάπαρη  
σβησµένα µε ούζο
Steamed mussels in ouzo with garlic, fennel and capers 13.50

Γαρίδες* αρωματισμένες με σάλτσα λουίζα, σπανάκι, τζιντζερ  
Shrimps*  flavored in louisa, spinach, ginger sauce 17.50 

Αχινοί ηµέρας 
Fresh Sea urchins 14.50

Μαγειρευτά Casserole
Μουσακάs
“Mousaka” Fried eggplants & potatoes 
baked with minced meat & bechamel 11.50

Χανιώτικο μπουρέκι σε τάρτα
Cretan “Boureki” tart with zucchini, potato and local soft cheese  10.90



Κυρίως Πιάτα Main Courses
Ριζότο με ποικιλία µανιταριών, γραβιέρα με τρούφα, 
λεµονοθύµαρο και λάδι λευκής τρούφας
Mushroom risotto with Cretan salty cheese,  
lemon thyme and white truffle oil 13.90

Σιουφιχτά µε απάκι Σφακιών, ντοµατίνι, φρέσκο ανθότυρο,  
καραμελωμένα κρεμμύδια και άγρια αρίγανη
«Sioufihta» Cretan pasta with smoked pork, caramelised onion, 
cherry tomatoes, soft white cheese and oregano 13.50

Ταλιολίνι με μελάνι σουπιάς, φρέσκο σολοµό, λάιμ, 
άνηθο, κρητικά µυρωδικά και αυγά ψαριού
Taliolini pasta with cuttlefish ink, fresh salmon,   
lime, dill, fish eggs and Cretan herbs 16.90

Nιόκι θαλασσινών με μύδια, γαρίδες, χταπόδι και αχινό
Seafood gnocchi with mussels, shrimps, octopus and sea urchins 18.90

Γαριδοµακαρονάδα, για 2 άτοµα 
Shrimps pasta, for 2 persons 29.00

Xοιρινό Duroc με τερίνα πατάτας και σάλτσα από  
λεμόνι και σταφίδες
Duroc pork with potato terrine and lemon and grape sauce 20.90

Χειροποίητο κεμπάπ με σφακιανή πίτα από χαρουπάλευρο,  
γιαούρτι και σάλτσα ντομάτας
Homemade kebab with traditional Cretan pie from carob flour
stuffed with white soft cheese, yoghurt and tomato sauce 15.50

Κοτόπουλο φιλέτο με σάλτσα με φυστικoβούτηρο, σόγια,  
φρέσκα μυρωδικά και baby πατάτα
Chicken fillet with peanut butter sauce, soya, fresh herbs  
and baby potatoes 12.50

Rib Eye Black Angus µε καπνιστό «αλάτσι» Κρήτης, 
πουρέ μανιταριών, δροσερή σαλάτα και  σάλτσα chimichurri
Rib Eye Black Angus with smoked Cretan salt, 
mushroom puree, fresh salad and chimichurri sauce 32.00

Μοσχαρίσια µπιφτέκια µε σάλτσα hollandaise αρωματισμένη  
με κρόκο Κοζάνης και μάυρο ρύζι
Beef burgers with hollandaise sauce flavored
with Kozani yolk and black rice 15.90

Κυρίως Πιάτα Main Courses
Λαβράκι φιλέτο σωτέ με σαλάτα κους κους, κρέμα αβοκάντο
και λάδι αρωματισμένο με μαιντανό
Seabass fillet sauteed served with couscous salad, avocado 
cream and sauce of olive oil flavored with parsley 19.20

Σολοµός φιλέτο σε κρούστα μυρωδικών και ξηρών καρπών 
με σάλτσα πορτοκάλι και σαλάτα κινόα, πιπεριές
Salmon fillet in herb and nuts crust with quinoa salad, peppers 
and orange sauce 18.90

Μπακαλιάρος φιλέτο με πράσο, φινόκιο, φρέσκα μυρωδικά  
και σάλτσα αρωματισμένη με λάιμ
Cod fish fillet with leek, fennel, fresh herbs and lime sauce 16.50

Αστακοµακαρονάδα για 2 άτοµα 
Lobster pasta for 2 persons 120.00/kgr

Κριθαρώτο αστακού για 2 άτοµα 
Lobster orzo for 2 persons 120.00/kgr

Ψάρι A’ ηµέρας
 Fresh fish 79.00/kgr

Premium Steaks
T Bone 45 days dry aged ............. /kgr

Outside skirt fillet ............. /kgr

Black Angus short ribs ............. /kgr

Ribeye Aberdeen Black Angus ............. /kgr

Wagyu AA4-5 ............. /kgr

Συνοδευτικά πιάτα - Side Dishes
Baby πατάτες - Baby potatoes  5.00
Πουρέ μανιταριού - Mushroom puree 5.00
Ψητά λαχανικά - Grilled vegetables 5.00
Άγριο μαύρο ρύζι - Wild black rice 5.00
Πράσινη σαλάτα - Green salad 4.00

Συνοδευτικές σάλτσες - Side Sauces
Chimichurri 4.00
Σπιτική bbq - Homemade bbq 4.00



Γλυκά Desserts
Μπράουνις με ναμελάκα σοκολάτα γάλακτος, κουλί απο κόκκινα  
φρούτα, flakes φυστικοβούτηρου με λευκή σοκολάτα και παγώτο
Brownies with chocolate namelaka, red fruit coulis, peanut  
butter flakes with white choclate and ice cream 9.50
Ραβανί με κρεμέ λεμόνι, κουλί βατόμουρο  
και κράμπλ ξηρών καρπών
«Ravani» syrupy cake with lemon cream, raspberry coulis
and nuts crumble 9.30
Κρητικό τσιζκέικ με κρέμα ανθότυρου, βάση με παξιμάδι χαρουπιού 
και μαρμελάδα από μαντάρινι
Cretan cheesecake with anthotiros cheese cream, 
carob rusk base and tangerine marmelade 10.00
Χαλβάς με ξηρούς καρπούς, καρύδα, τραγάνο παστέλι απο κάσιους, 
gel κανέλας και μους απο γάλα καρύδας 
Semolina with nuts, coconut, crispy cassius brittle, cinnamon gel 
and coconut milk mousse  8.50
Σφακιανή πίτα από χαρούπι µε µέλι 
Traditional carob cheese pie with honey 8.70
Παγωτό από φρέσκο γάλα
Traditional ice cream from fresh milk (per scoop) 3.00

Μπύρες Beers
Fix βαρέλι 330ml
Fix draught beer 4.00
Fix βαρέλι 500ml
Fix draught beer 5.00
Μύθος 500ml
Mythos bottle  5.00
Λευκά Όρη  330ml
Lefka Ori local beer 7.90
Estrella 750ml 15.00
Μύθος Radler λεμόνι
Mythos Radler lemon 4.00
Kaiser 330ml 4.00
Carlsberg 330ml 4.00
Corona 330ml 6.00
Fix Dark 330ml 4.00
Mythos Alcohol Free 330ml 3.50
Somersby Apple Beer 330ml 4.00

Ποτά Drinks
Gordon’s 7.00
Monkey 14.00
Tanqueray 10y 10.00
Stolichnaya 7.00
Grey Goose 12.00
Jose Cuervo 7.00
Don Julio 12.00
Bacardi, Havana 7.00
Diplomatico 12.00
Don Papa 12.00
Haig 7.00
Johnny Black 12.00
Glenfidich 12y 12.00
Nikka 12.00
Metaxa 6.00
Hennessy 10.00
Martini Bianco, Rosso 7.00
Campari 7.00

Αναψυκτικά
Beverages
Coca cola 250ml 3.00
Coca cola light 250ml 3.00
Coca cola zero 250ml 3.00
Sprite 250ml 3.00
Λεµονάδα 250ml Lemonade 3.00
Πορτοκαλάδα 250ml Orangeade 3.00
Tόνικ 250ml Tonic Water 3.00
Μπυράλ 250ml Biral 3.00
Γκαζόζα 250ml Gazoza 3.00
Σόδα 250ml Soda 3.00
3cent Grapefruit Soda 200ml 5.00
Παγωµένο Τσάι (λεμόνι ή ροδάκινο)
Ice Tea (lemon or peach) 3.00
Ανθρακούχο νερό 330ml 
Sparkling water 2.90
Ανθρακούχο νερό Pellegrino 
Sparkling water Pellegrino 6.00
Ανθρακούχο νερό 1Lt 
Sparkling water 4.50
Νερό Bottle of water 1lt 2.50
Φρέσκος χυμός πορτοκάλι
Fresh orange juice 4.00
Red Bull 5.00

Καφέδες Coffees
Ελληνικός µονός
Single Greek coffee 2.20
Ελληνικός διπλός 
Double Greek coffee 2.90
Nescafe 3.20
Φραπέ Frappe 3.20
Φίλτρου Filter coffee 3.20
Εσπρέσο Espresso 2.20
Καπουτσίνο Cappuccino 3.50
Freddo espresso 3.50
Freddo cappuccino  3.80
Λάτε Caffè Latte 3.50
Irish coffee 6.00
Τσάι Hot Tea 3.00
Σοκολάτα ζεστή 
Hot chocolate 4.00

Αποστάγματα
Distilled
Τσικουδιά 35N 200ml 
Raki  18.00

Ρακόµελο 35N 200ml
Sweet Honey Raki Carafe 200ml 20.00

Πλωµάρι 
Ouzo “Plomari” 200ml 10.00

Ούζο Στουπάκη 200ml
Ouzo “Stoupakis” 200ml 10.00

Ούζο Πιτσιλαδή 200ml  
Ouzo Pitsiladi 200ml 14.00

Ούζο Χανίων Ouzo 
“Chania” 200ml 9.00

Ούζο ποτήρι 
Glass of ouzo  3.00

Τσίπουροµε γλυκάνισο 
Tsipouro with anise 10.00

Τσίπουροχωρίς γλυκάνισο
Tsipouro without anise 10.00
(traditional distilled drink made of grapes) 





Παρακαλούμε ενημερώστε μας για τυχόν αλλεργίες σε τρόφιμα ή συστατικά.
Για την παρασκευή των φαγητών μας χρησιμοποιούμε εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο.

Για την παρασκευή των τηγανητών φαγητών χρησιμοποιούμε ηλιέλαιο.
Το κατάστημα διαθέτει έντυπα δελτία, σε ειδική θέση δίπλα στην έξοδο, για τη διατύπωση τυχόν παραπόνων.

Στις τιμές συμπεριλαμβάνονται όλες οι νόμιμες επιβαρύνσεις.
Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει εάν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό στοιχείο (απόδειξη τιμολόγιο).

Δε σερβίρουμε αλκοόλ σε ανήλικους, κάτω των 18 ετών. Όλες οι τιμές είναι σε ευρώ.
Αγορανομικός υπεύθυνος: Βολάνης Δημήτρης.

Please let us know about possible food allergies in certain ingredients.
For the preparation of our food we use virgin olive oil.
For the preparation of fried food we use sunflower oil.

A complaint form is available, upon request.
All prices are in Euro, inclusive of all legal taxes.

Customer is not obliged to pay if the notice of payment (receipt or invoice) has not been received.
We do not serve alcohol to minors and under-age patrons (less than 18 years of age). All prices are in euro.

Responsible by law: Volanis Dimitris.

για χορτοφάγους / vegetarian
χωρίς γλουτένη / gluten free

* κατεψυγμένο / frozen


