MENU

Psamathi
Living & Taste
Πρωινά | Breakfast
Healthy breakfast
Γιαούρτι με γκρανόλα, ηλιόσπορους και μέλι
Βραστό αυγό
Σάντουιτς με ψωμί ολικής άλεσης, τυρί κρέμα, γαλοπούλα, ντομάτα,
αγγούρι και φύλλα σπανάκι με ελαιόλαδο
Φρουτοσαλάτα από φρούτα εποχής
Φρυγανισμένο ψωμί σικάλεως
Φρούτα Εποχής
Μέλι
Ταχίνι
Βούτυρο – μαργαρίνη
Καφές ή τσάι
Healthy breakfast
Yogurt with granola, sunflower seeds and honey
Boiled egg
Wholemeal bread sandwich, cream cheese, turkey, tomato,
cucumber and spinach leaves with olive oil
Fruit salad from seasonal fruits
Toasted rye bread
Fruits
Honey
Tahini
Butter - margarine
Coffee or tea

8.5

Κρητικό Πρωινό
Tηγανίτες με πετιμέζι και ξηρούς καρπούς
Γιαούρτι με καρύδια, σταφίδες και μέλι

8.5

Πιτάκια μυζήθρας

Στραπατσάδα με ντομάτα, ρίγανη και φέτα
Ντακάκια τομάτα
Τυρί γραβιέρα και ελιές
Ψωμί κουβέρ λευκό
Μέλι
Μαρμελάδα

1

Χρησιμοποιούμε μόνο τοπικά προϊόντα σε όλα μας τα πιάτα. Το ελαιόλαδο είναι δικής μας παραγωγής.
We use only local products in all our dishes. Olive oil is our own production.

Psamathi
Living & Taste
Βούτυρο - μαργαρίνη
Καφέ ή τσάι
Cretan Breakfast
Pancakes with petimezi and nuts
Yogurt with walnuts, raisins and honey
Crispy mizithra pies

Strapatsada with tomato, oregano and feta
Dakakia tomato
Gruyere cheese and olives
Bread
Honey
jam
Butter - margarine
Coffee or tea
Κλασικό πρωινό
Αυγά τηγανιτά, μπέικον ,λουκάνικα, ντομάτα , ζαμπόν ,φασόλια
πρωινού, τυρί φέτα και τομάτα
Κεικ
Κρέμα βανίλια
Φρυγανισμένο ψωμί
Μαρμελάδα
Πραλίνα
Βούτυρο - μαργαρίνη
Καφές ή τσάι
Classic breakfast
Fried eggs, bacon, sausages, tomato ,ham, cheese , breakfast beans
breakfast beans, feta cheese and tomato
cake
Vanilla cream
Toasted bread
jam
Praline
Butter - Margarine
Coffee or tea

8.5

Το γλυκό πρωινό

8.5

2

Χρησιμοποιούμε μόνο τοπικά προϊόντα σε όλα μας τα πιάτα. Το ελαιόλαδο είναι δικής μας παραγωγής.
We use only local products in all our dishes. Olive oil is our own production.

Psamathi
Living & Taste
Pan cakes με μπανάνα, πραλίνα σοκολάτα, κόκκινα φρούτα και
ξηρούς καρπούς
Ντόνατ σοκολάτας
Φρuγανισμένο ψωμί
Τσιζ κεικ φράουλα
Φρούτο
Πραλίνα
Μέλι
Βούτυρο - Μαργαρίνη
Καφές ή τσάι
The sweet breakfast
Pan cakes with
banana, chocolate praline, red fruits , and nuts.
Chocolate donut
Toasted bread
Strawberry cheesecake
Fruit
Praline
Honey
Butter - Margarine
Coffee or tea
Gluten free & Vegeterian
Ομελέτα με λαχανικά
Φρέσκα φρούτα με δημητριακά και μέλι
Τομάτα – Αγγούρι
Ρυζογκοφρέτα με τυρί κρέμα, ρόκα και τοματίνια
Καφές ή τσάι
Gluten free & Vegeterian
Omelet with vegetables
Fresh fruits with cereals and honey
Tomato - Cucumber
Rice wafer with cream cheese, arugula and cherry tomatoes
Coffee or tea

3

Χρησιμοποιούμε μόνο τοπικά προϊόντα σε όλα μας τα πιάτα. Το ελαιόλαδο είναι δικής μας παραγωγής.
We use only local products in all our dishes. Olive oil is our own production.

8.5

Psamathi
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Παιδικό πρωινό
Γάλα με choco δημητριακά
ή
Παν κέικς με μαρμελάδα φράουλα
ή
Τοστ τυρί ζαμπόν
Χυμός πορτοκάλι
Children's breakfast
Milk with choco cereals
the
Pan cakes with strawberry jam
the
Ham cheese toast
Orange juice

5

Ροφήματα Επιλογής | Drinks
Κρύο τσάι με Κρητικά βότανα (φασκόμηλο, ματζουράνα) πορτοκάλι και
μέλι
Cold tea with Cretan herbs (sage, marjoram) orange and honey

3.5

Δροσιστικός χυμός από κόκκινα φρούτα με κανέλα και μήλο
Refreshing red fruit juice with cinnamon and apple

3.5

Ρόφημα από χυμό πορτοκαλιού με τζίντζερ, λεμόνι, μέντα και κόκκινο
γκρέιπ φρούτ
Orange juice drink with ginger, lemon, mint and red grapefruit

3.5

Brunch
Γιαούρτι, αποξηραμένα σύκα, γκρανόλα, μαύρη σοκολάτα, κόκκινα φρούτα και
μέλι
Yogurt, dried figs, granola, dark chocolate, red fruit and honey

4.5

Φρουτοσαλάτα με φρούτα εποχής και σάλτσα γιαουρτιού με λεμόνι και μέλι
Fruit salad and yogurt sauce with lemon and honey

5.5

4

Χρησιμοποιούμε μόνο τοπικά προϊόντα σε όλα μας τα πιάτα. Το ελαιόλαδο είναι δικής μας παραγωγής.
We use only local products in all our dishes. Olive oil is our own production.
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Αυγά μάτια σε φρυγανισμένο χωριάτικο ψωμί με μυζήθρα Χανίων και ξιδάτο
καπνιστό λουκάνικο, ντοματίνια, ελαιόλαδο και βασιλικό
Fried eggs on toasted bread with local cheese “mizithra” and vinegar smoked
sausage, cherry tomatoes, olive oil and basil

6.5

Αυγά σκραμπλ με τομάτα, ψητά μανιτάρια, ξηρός ανθότυρος και προζυμένιο ψωμί
Scrambled eggs with tomatoes, grilled mushrooms, dry cream cheese and
sourdough bread

6.5

Ομελέτα με πιπεριές, γραβιέρα, μανιτάρια και ντοματίνια
Omelette with peppers, gruyere, mushrooms and cherry tomatoes

6.5

Pancakes πραλίνας με κόκκινα φρούτα, τριμμένο μπισκότο
Praline pancakes with red fruits, grated cookie

6

Pancakes μπανάνα, σιρόπι καραμέλα, κομμάτια μαύρη σοκολάτα και τυρί κρέμα
Banana pancakes, caramel syrup, pieces of dark chocolate and cream cheese

5.5

Pancakes με τυρί κατίκι, καπνιστή πανσέτα Κρήτης, ψητά ντοματίνια, σπανάκι και
Πετιμέζι
Pancakes with "katiki" local cream cheese, smoked pancetta of Crete, grilled
cherry tomatoes, spinach and Petimezi

6.5

Σφακιανή πίτα με μέλι, κανέλα, ξηρούς καρπούς
Sfakian pie with honey, cinnamon, nuts

4.5

Snack
Φρουτοσαλάτα με φρούτα εποχής
Fruit salad with seasonal fruits

4.5

Πατάτες τηγανιτές (vegetarian)
French fries (vegetarian)

3

Classic club sandwich αλλαντικών
Classic club sandwich with cold cuts

7

Κρητικό σάντουιτς με ελιόψωμο μυζήθρα (vegeterian)(vegan options)
Cretan sandwich with olive bread, mizithra (vegetarian) (vegan options)
Τσιαπάτα κοτόπουλο

5

Χρησιμοποιούμε μόνο τοπικά προϊόντα σε όλα μας τα πιάτα. Το ελαιόλαδο είναι δικής μας παραγωγής.
We use only local products in all our dishes. Olive oil is our own production.

4.5
5
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Chicken chiapata
Χωριάτικη με ελιές και φέτα (vegeterian) (gluten free)
Greek salad with olives and feta (vegetarian) (gluten free)

5.5

Σαλάτα ταμπουλέ με καπνιστό σολομό, φέτα και ψητά μανιτάρια
(vegetarian options)
Tabouleh salad with smoked salmon, feta cheese and grilled mushrooms
(vegetarian options)

6

Σαλάτα Καίσαρα με κοτόπουλο
Caesar salad with chicken

8

Γύρος κοτόπουλο
Chicken gyros

7.5

Cheeseburger

7.5

Hot Dog

7.5

6

Χρησιμοποιούμε μόνο τοπικά προϊόντα σε όλα μας τα πιάτα. Το ελαιόλαδο είναι δικής μας παραγωγής.
We use only local products in all our dishes. Olive oil is our own production.

Psamathi
Living & Taste
Μενού Εστιατορίου | Restaurant Menu
Ορεκτικά | Appetizer
Τζατζίκι
Tzatziki

3

Ντολμαδάκια με γιαούρτι (σκόρδο, λεμόνι, μυρωδικά)
Dolmadakia with yogurt (garlic, lemon, herbs)

6

Κρητικός ντάκος με φρέσκια ντομάτα και μυζήθρα (ελιές, κάπαρη, ρίγανη)
Cretan dakos with fresh tomatoes and mizithra (olives, capers, oregano)

4

Γαρίδες σωτέ με εσπεριδοειδή και σκόρδο
Sauteed shrimp with citrus and garlic

7.5

Κεφτεδάκια τηγανιτά
Fried meatballs

5.5

Πατάτες τηγανιτές
French Fries
Τοματοκεφτέδες με φέτα και δυόσμο
Tomato meatballs with feta and mint

3
4.5

Μανιτάρια γεμιστά με γραβιέρα, κόκκινη πιπεριά και μυρωδικά
Mushrooms stuffed with Cretan cheese, red pepper and herbs

5

Φάβα με καραμελωμένο κρεμμύδι
Fava with caramelized onion

6

Φέτα σε κρούστα από ξηρούς καρπούς μαρμελάδα λιαστής ντομάτας με βασιλικό
Feta in a nutshell of sun-dried tomato jam with basil

6.5

Κρεμμυδοκαλίτσουνα με απάκι, τυρομάλαμα και φρέσκια ντομάτα και γιαούρτι με
κύμινο
Pies with onion and apaki, "tiromalama" local cheese and fresh tomato and yogurt
with cumin

6.5

7

Χρησιμοποιούμε μόνο τοπικά προϊόντα σε όλα μας τα πιάτα. Το ελαιόλαδο είναι δικής μας παραγωγής.
We use only local products in all our dishes. Olive oil is our own production.
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Σαλάτες | Salads
Χωριάτικη με ελιές και φέτα (Ντομάτα, αγγούρι, κρεμμύδι, πιπεριά, Κρητικό ελαιόλαδο)

5.5

Κρητική σαλάτα με μυζήθρα (Ντομάτα, αγγούρι, κρεμμύδι, πατάτα οφτή, ντακάκι,
κάπαρη, αυγό, Κρητικό ελαιόλαδο)
Greek salad with olives and feta (Tomato, cucumber, onion, pepper, Cretan olive
oil)

7.5

Καλοκαιρινή σαλάτα ντοματίνια (ντοματίνια, λεπτές φέτες αγγουριού, κρεμμυδάκι
φρέσκο, μπουκίτσες χαρουπιού, μυζήθρα, ελαιόλαδο, και φρέσκος δυόσμος)
Summer tomato salad (cherry tomatoes, thin slices of cucumber, spring onion, carob
bites, mizithra, olive oil, and fresh mint)

7

Σαλάτα γαρίδες (πρασινάδες, καρότο, λάχανο, καλαμπόκι, καρύδια, σύκο, ντοματίνια,
φλοίδες γραβιέρας, βινεγκρέτ)
Shrimp salad (greens, carrot, cabbage, corn, walnuts, figs, cherry tomatoes, gruyere
peels, vinaigrette)

7.5

Σαλάτα ταμπουλέ με σολομό
Tabouleh salad with salmon

6

Κρεατικά | Meat
Χοιρινή μπριζόλα σχάρας (τηγανητές πατάτες, πράσινη σαλάτα)
Grilled pork chop (french fries, green salad)
Μπιφτέκια (τηγανιτές πατάτες, πράσινη σαλάτα )
Burgers (french fries, green salad)

9
8.5

Χοιρινό σουβλάκι σχάρας (πίτα, πατάτες, ντομάτα, κρεμμύδι)
Grilled pork "souvlaki" (pie, potatoes, tomato, onion)

8

Γύρος κοτόπουλο (πατάτες, πίτα, τζατζίκι, ντομάτα, κρεμμύδι)
Chicken gyros (potatoes, pie, tzatziki, tomato, onion)

7.5

Ζυμαρικά | Pasta
Λιγκουίνι με θαλασσινά
Seafood linguine

8

Χρησιμοποιούμε μόνο τοπικά προϊόντα σε όλα μας τα πιάτα. Το ελαιόλαδο είναι δικής μας παραγωγής.
We use only local products in all our dishes. Olive oil is our own production.

12

Psamathi
Living & Taste
Ριζότο θαλασσινών μελάνι σουπιάς, φινίκιο, εστραγκόν και άρωμα από λεμόνι
Seafood risotto cuttlefish ink, fennel, tarragon and lemon αρομα
Μακαρονάδα με σολομό άνηθο και φρέσκο κολοκυθάκι και κρέμα
Spaghetti with salmon, dill, fresh zucchini and cream

12.5
12

Θαλασσινά & Ψάρια | Seafood and Fish
Χταπόδι με ελιές
Octopus with olives
Χταπόδι ξιδάτο
Octopus with vinegar
Αχινοί
Urchins

9.5
7
11

Καλαμάρια τηγανιτά
Fried squid

9

Φρέσκος γαύρος μαρινάτος

5

Μύδια αχνιστά με λευκό κρασί
Steamed mussels with white wine

8.5

Ψητή σουπιά, ταραμοσαλάτα, φρέσκο κρεμμυδάκι, σάλτσα λαδολέμονο τομάτας
Grilled cuttlefish, taramosalata, spring onion, tomato lemon oil sauce

8

Ψάρι ψιλό τηγανιτό
Fish finely fried

8

Σαρδέλα ψητή με κρεμμύδι και λαδολέμονο
Roasted sardines with onion and lemon oil

8.5

Σολομός ψητός με λάιμ, ελαιόλαδο και φρέσκα αρωματικά (ψητά λαχανικά)
Grilled salmon with lime, olive oil and fresh herbs (grilled vegetables)

15

Φιλέτο λαβράκι σοτέ με σάλτσα από εσπεριδοειδή (κουσκούς με λαχανικά)
Sauteed sea bass fillet with citrus sauce (couscous with vegetables)
Μπακαλιάρος τηγανιτός σκορδαλιά πατάτας και ψητά παντζάρια
Cod fish fried with potato garlic sauce and grilled beets

9

Χρησιμοποιούμε μόνο τοπικά προϊόντα σε όλα μας τα πιάτα. Το ελαιόλαδο είναι δικής μας παραγωγής.
We use only local products in all our dishes. Olive oil is our own production.

14.5
12

Psamathi
Living & Taste
Τσιπούρα ψητή
Grilled sea bream

12

Ρωτήστε μας για ψάρι ημέρας / Ask us for fish of the day
Φρέσκα ψάρια | Fresh fish

τιμή / κιλό | price / kg

Μπαρμπούνι
Mullet

48

Κουτσομούρα
Fish gobbler

32

Φαγκρί
Porgy

60

Ρωτήστε μας για διάφορα ψάρια ημέρας / Ask us about different fish of the day

10

Χρησιμοποιούμε μόνο τοπικά προϊόντα σε όλα μας τα πιάτα. Το ελαιόλαδο είναι δικής μας παραγωγής.
We use only local products in all our dishes. Olive oil is our own production.

Psamathi
Living & Taste

Λίστα Κρασιών | Wine List
Λευκά | White wine
Ριζίτης - Οινοποιείο Ντουράκης, Χανιά
Rizitis - Dourakis Winery, Chania

Βηλάνα
Vilana

12 | 4

Βιδιανό - Οινοποιείο Μηλιαράκη, Ηράκλειο
Vidiano - Miliaraki Winery, Heraklion

Βιδιανό
Vidiano

23

Praxis 6 - Οινοποιείο Χαραλαμπάκης, Ηράκλειο
Praxis 6 - Charalampakis Winery, Heraklion

Βηλάνα - Μαλβαζία
Vilana - Malvazia

20

Ocean - Οινοποιείο Ιδαια, Ηράκλειο
Ocean - Idea Winery, Heraklion

Θραψαθήρι
Thrapsathiri

28

Τέσσερις Πύλες - Οινοποιείο Γκανης, Δομοκός
Four Gates - Ghana Winery, Domokos

Ασύρτικο - Μαλαγουζιά
Assyrtiko - Malagouzia

30

Βόλτες - Οινοποιείο Μονεμβασιά, Μονεμβασιά
Voltes - Monemvasia Winery, Monemvasia

Ροδίτης - Μοσχοφίλερο
Roditis - Moschofilero

17

Ροζέ | Rose wine
Κύδος - Οινοποιείο Ντουράκης, Χανιά
Kydos - Dourakis Winery, Chania

Grenache Rouge

17 | 4

2 φαράγγια - Οινοποιείο Μηλιαράκη, Ηράκλειο
2 gorges - Miliaraki Winery, Heraklion

Mourverde - Μαλβαζία

18 | 5

Praxis 3 - Οινοποιείο Χαραλαμπάκης, Ηράκλειο
Praxis 3 - Charalampakis Winery, Heraklion

Κοτσιφάλι - Μαντηλάρι

20

Μυθικό Βασίλειο - Οινοποιείο Γκανής, Δομοκός
Mythical Kingdom - Ghani Winery, Domokos

Ξινόμαυρο - Αγιωργήτικο

30

Ερυθρά | Red wine

11

Χρησιμοποιούμε μόνο τοπικά προϊόντα σε όλα μας τα πιάτα. Το ελαιόλαδο είναι δικής μας παραγωγής.
We use only local products in all our dishes. Olive oil is our own production.
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Ριζίτης - Οινοποιείο Ντουράκης, Χανιά
Rizitis - Dourakis Winery, Chania

Grenache Rouge - Merlot

Βόλτες - Οινοποιείο Μονεμβασιά, Μονεμβασιά
Voltes - Monemvasia Winery, Monemvasia

Αγιωργήτικο - Ροδίτης
Agiorgitiko - Roditis

12 | 4
17

Αφρώδη κρασιά | Sparkling wine
Ζαζαζού - Οινοποιείο Λυραράκης
Zazazou - Lyrarakis Winery

Βιδιανο - Βηλάνα - Μοσχάτο
Vidiano - Vilana - Moschato

15 | 5

Συνοδευτικά κρασιού ή μπύρας | Wine and beer accompaniments
Ατομική ποικιλία με τυριά και αλλαντικά συνοδεύεται από κριτσίνια
Individual variety with cheeses and cold cuts accompanied by breadsticks

5

Κοκτέιλ | Cocktails
Mojito

8

Mojito Φράουλα | Strawberry

8

Daiquiri lime

8

Daiquiri Φράουλα | Strawberry

8

Negroni

8

Old fashioned

8

Paloma

8

Margarita

8

Espresso Martini

8

Aperol Spritz

6

Grapefruit Spritz

7

12

Χρησιμοποιούμε μόνο τοπικά προϊόντα σε όλα μας τα πιάτα. Το ελαιόλαδο είναι δικής μας παραγωγής.
We use only local products in all our dishes. Olive oil is our own production.
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Καφέδες | Coffees
Ελληνικός | Greek Coffee

Μονός/Single | Διπλός/Double

2.5 | 2.8

Καφές Φίλτρου | Filter Coffee

2.5

Φραπέ | Frappe

2.8

Εσπρέσο | Espresso

Μονός/Single | Διπλός/Double

2.5 | 3

Καπουτσίνο | Cappucino

Μονός/Single | Διπλός/Double

3 | 3.5

Mochaccino

3.8

Φρέσκοι χυμοί | Fresh Juice
Πορτοκάλι | Orange Juice

3.5

Μπανάνα - Πορτοκάλι | Banana - Orange Juice

3.8

Ανάμεικτος | Mixed Juice

4.5

Κρύα Ροφήματα | Cold Beverages
Μιλκσεικ | Milkshake

4

Κρύα Σοκολάτα | Cold Chocolate

3

Τσάι Ροδάκινο | Peach Tea

3.5

Τσάι Λεμόνι | Lemon Tea

3.5

Τσάι Ροδι | Pomegranate Tea

3.5

13
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Ζεστά Ροφήματα | Hot Beverages
Τσάι Μαύρο | Black Tea

2.5

Τσάι Πράσινο | Green Tea

2.5

Μαλοτήρα | Mountain Tea

3

Χαμομήλι | Camomile

2.5

Αναψυκτικά | Soft Drinks
Coca Cola | Light | Zero

2.5

Schweppes Λεμόνι | Lemon

2.5

Schweppes Pink Grapefruit

2.5

Σόδα | Soda

2.5

Tonic Water

2.5

Ανθρακούχο νερό | Sparkling water

2.5

Πορτοκαλάδα | Orangeade

2.5

Λεμονάδα | Lemonade

2.5

Amita Motion

2.5

Redbull

3.8

14

Χρησιμοποιούμε μόνο τοπικά προϊόντα σε όλα μας τα πιάτα. Το ελαιόλαδο είναι δικής μας παραγωγής.
We use only local products in all our dishes. Olive oil is our own production.
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Μπίρες | Beers
Mythos | Mythos 0.0

3

Mythos Ice

3.8

Kaiser

3.4

Fix bottle | Can

3 | 1.5

Fix Free

3

Mythos Radler

3

Alpha Bottle | Can
Χάρμα βαρέλι | Draught Charma Μικρή/Small | Μεγάλη/Large | Κανάτα/Jug

15

3 | 1.5
2.5 | 4 | 14

Χρησιμοποιούμε μόνο τοπικά προϊόντα σε όλα μας τα πιάτα. Το ελαιόλαδο είναι δικής μας παραγωγής.
We use only local products in all our dishes. Olive oil is our own production.

