
* ΣΥΝΟ∆ΕΥΕΤΑΙ ΜΕ ΠΙΤΑ ΨΩΜΙ ΚΑΙ ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ 
* SERVED WITH PITA BREAD AND FRENCH FRIESΣαλάτες SALADS

Xωριάτικη | Greek salad 

Kρητική σαλάτα µε βραστή πατάτα, 
αγγούρι, ντοµάτα, πιπεριές, ελιές, 
µυζήθρα και κρητικό ντάκο
Cretan salad with boiled potato, 
cucumber,tomato,peppers,olives, mizithra 
(cretan cream cheese) and cretan rusk “dakos”

Ντοµατίνια σαλάτα µε µυζήθρα, 
κάπαρη, κρίταµο 
Cherry tomatoes salad with mizithra 
(cretan cream cheese), capers & kritamo

Κέρτος σαλάτα µε τρυφερά σαλατικά, 
αβοκάντο, χταπόδι και πετιµέζι
Kertos salad with tender vegetables, avocado,
octopus and petimezi

Ορεινή σαλάτα µε τρυφερά σαλατικά, γραβιέρα,  
ρόδι, σύκο και σταµναγκάθι
Mountain salad with cretan yellow cheese, fig, 
pomegranate and wild mountain greens 
Πράσινη σαλάτα µε τρυφερά σαλατικά, λόλα,  
ρόκα, λιαστές ντοµάτες, κρουτόν, βαλσαµικό, 
dressing µελιού και κρητική γραβιέρα
Green salad with various veggies, lola, arugula, 
sundried tomatoes, croutons, balsamic vinegar, 
honey & cretan yellow cheese flakes

Του ναύτη µε σολοµό µαριναρισµένο,  
διάφορα σαλατικά µε ένα ελαφρύ dressing 
γιαουρτιού µε λεµόνι και άνηθο
Navy salad with marinated salmon, 
various green veggies, yoghurt dressing 
with lemon and dill

Θαλασσινή σαλάτα µε γαρίδες, αβοκάντο,  
διάφορα σαλατικά, dressing από πορτοκάλι 
και µουστάρδα
Seafood salad with shrimps, avocado, 
various green veggies,dressing from 
orange and mustard

Παντζαροσαλάτα δροσερή µε καρύδια, 
πράσινο µήλο, dressing γιαουρτιού
Beetroot salad with walnuts, green apple 
and yoghurt dressing

Τονοσαλάτα | Τuna salad 

Σαλάτα µε κοτόπουλο | Chicken salad 

Πάστα PASTA
Ριζότο µανιταριών µε λάδι τρούφας και παρµεζάνα 
mushroom rissoto with truffle oil and parmesan

Spaghetti Λαχανικών | Vegetable spaghetti   
Γαριδοµακαρονάδα ''a la creme'' µε ούζο 
και πιπεριές Φλωρίνης
Spaghetti àla cream with shrimps, ouzo and 
Florina's peppers

Γαριδοµακαρονάδα µε φρέσκο µαϊντανό 
Spaghetti with shrimps and fresh parsley

Παπαρδέλες µε σολοµό | Pappardelle with salmon 

Μεσογειακή µακαρονάδα θαλασσινών (2 ατόµων) 
Mediterranean seafood pasta (2 persons)

Καρµπονάρα | Carbonara 

Μπολονέζ | Bolognese 
 

Burgers
Απλό Burger µε µοσχαρίσιο µπιφτέκι, 
λόλα,τοµάτα και µαγιονέζα
Plain Burger with beef burger, lola, 
tomato and mayonnaise

Cheeseburger µε µοσχαρίσιο µπιφτέκι, λόλα, τοµάτα, 
καραµελωµένο κρεµµύδι, µπέικον και τυρί ένταµ
Cheeseburger with beef burger, lola, tomato, 
caramelized onions,bacon edam cheese

Veggie Burger µε καραµελωµένα ψητά λαχανικά,  
πράσινη λόλα, πιπεριά, τυρί κρέµα, τοµάτα και λάδι
Veggie Burger with caramelized grilled vegetables, 
green lola, pepper, cream cheese, tomato and oil

Σουβλάκι-Γύρος
“SOUVLAKI-GYROS”
Σουβλάκι χοιρινό | Pork “Souvlaki”  

Γύρος χοιρινό | Pork “Gyros” 
 Γύρος µε φρέσκο τόνο | “Gyros” with fresh tune 
 

Club Sandwich
Κλασικό µε ζαµπόν, τυρί, ντοµάτα, 
µαρούλι, µαγιονέζα
Classic with ham, cheesse, tomato, 
lettuce, mayonnaise

Κοτόπουλο µε µπείκον, τυρί, ντοµάτα, 
µαρούλι, µαγιονέζα
Chicken with bacon, cheesse, tomato, 
lettuce, mayonnaise
 .

Κertos Signature 
recipes
Vegetarian

Σε περίπτωση που επιθυµεί-
τε να δείτε τον πλήρη 
κατάλογο του εστιατορίου 
µας, µην διστάσετε να µας 
τον ζητήσετε.
In case you would like to see 
the full menu of our restaurant, 
do not hesitate to ask us. 

Στον κατάλογό µας δεν αναφέρο-
νται όλα τα συστατικά των 
τροφίµων. Παρακαλούµε ρωτήστε 
µας πριν παραγγείλετε σε 
περίπτωση που έχετε αλλεργίες σε 
συγκεκριµένα τρόφιµα. / Our menu 
descriptions do not contain all 
ingredients. Please ask us before 
ordering if you have any particular 
allergy or requirements.
Στις τιµές συµπερινονται Φ.Π.Α. & 
όλες οι νόµιµες επιβαρύνσεις. Ο 
τιµοκατάλογος µπορεί να 
τροποποιηθεί χωρίς προειδοποίη-
ση. / The prices can be changed 
without notice. / Prices are 
inclusive of all taxes & duties.
Απαγορεύεται η κατανάλωση 
αλκοόλ κάτω των 18 ετών. / No 
alcohol will be served to patrons 
under 18 years of age.
Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ∆ΕΝ ΕΧΕΙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ 
∆ΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ 
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ 
(ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ).
CONSUMER IS NOT OBLIGED TO 
PAY IF THE NOTICE OF PAYMENT 
HAS NOT BEEN RECEIVED (RECEIPT 
- INVOICE).

beach 
menu

Πρωιϊνά  BRUNCH
Φρουτοσαλάτα από φρέσκα φρούτα εποχής  
Fresh fruit salad with fresh seasonal fruits  
Γιαούρτι µε καρύδια και µέλι 
Υoghurt with nuts and local honey 
Γιαούρτι µε γκρανόλα στραγγιστό γιαούρτι 
χειροποίητη γκρανόλα, µιξ ενέργειας, µέλι
Yoghurt and granola greek yoghurt, 
homemade granola, energy mix, honey
Αβοκάντο σε ψωµί φρυγανισµένο ψωµί,  
αβοκάντο, κόλιανδρο, τοµατίνια και 
ένα αυγό ποσέ 
Smashed avocado on toast toasted bread, 
avocado, corriander, cherry tomatoes, 
poached egg
Αυγά µε µπέικον τηγανητά αυγά σε  
ελαιόλαδο, µπέικον  
Eggs & bacon fried eggs in olive 
oil with bacon

Χτυπητά αυγά µε καπνιστό σολοµό, σχοινόπρασο 
Scrambled eggs smoked salmon chieves
Αυγά Kαγιανά µε φρέσκια ντοµάτα, φέτα 
Eggs “Kagiana” scrambled eggs with tomato, 
feta cheese   
Οµελέτα απλή ζαµπον ή γαλοπούλα, τυρί  
Simple omelette ham or turkey, 
cheese omelette
Οµελέτα σπέσιαλ ζαµπόν, µπέικον, τυρί,  
µανιτάρια, ντοµάτα, πιπεριά 
Special omelette special ham, bacon, 
cheese,  mushrooms, tomato, pepper    
Αφράτα Pancakes πραλίνα σοκολάτα,  
µπανάνα, φουντούκια
Pancakes chocolate spread, banana, hazelnuts 
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*ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ /  EVERY DAY 9:30-13:00
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Επιδόρπια DESSERT
Φρουτοσαλάτα | Fruit salad  

Γιαούρτι µε µέλι | Yoghurt with honey  

Γιαούρτι µε µέλι και φρούτα  
Yoghurt with honey and fruits

Σφακιανή πίτα µε µέλι  
“Sfakian” cretan pie stuffed with anthotiro 
cheese and honey

Τσιζκέικ | Cheesecake 

Λεµονόπιτα | Lemon pie 

Φρουτοσαλάτα µε παγωτό | Fruit salad with ice-cream 

Πορτοκαλόπιτα  | Orange pie   

Παγωτό ICE-CREAM
Παγωτό Bανίλια, Σοκολάτα, Φράουλα, Mπισκοτίνο     
Ice-cream Vanilla, Chocolate, Strawberry

Παγωτό σπέσιαλ |  Special ice-cream  

Cocktails
Mojito  
Ρούµι, φυσικός χυµός λάιµ, χειροποίητο σιρόπι,
φύλλα δυόσµου, σόδα
Cuban Rum, fresh lime juice, homemade 
sugar syrup,spearmint leaves, soda water

Strawberry Daiquiri  
Ρούµι, φράουλα, φυσικός χυµός λάιµ, 
χειροποίητοσιρόπι φράουλας
Cuban Rum, fresh lime juice, homemade strawberry syrup

Pina Colada 
Ρούµι, φρέσκος χυµός ανανά, κρέµα καρύδας
Coco Lopez, αρωµατικά
Rum, fresh pineapple juice,  Coco Lopez 
coconut milk,aromatic bitters

Blue Lagoon 
Βότκα, Βlue Curacao, φυσικός χυµός λάιµ
Vodka, Βlue Curacao, fresh lime juice

San Francisco 
Βότκα, λικέρ µπανάνας, φυσικός χυµός πορτοκάλι
Vodka, banana liqueur, fresh orange juice

Sex on the Beach 
Βότκα, Peach Schnapps, Amaretto, φυσικός χυµός
πορτοκάλι και κράνµπερι
Vodka, Peach Schnapps, Amaretto, fresh orange
and cranberry juice

Long Island 
Ρούµι, βότκα, τεκίλα, τζιν και triple sec µε Coca Cola
Rum, vodka, tequila, ginand triple sec with a top of Coca Cola

Mai -Tai 
Triple Sec, black rum, bitter almonds, lime

Tequila Sunrise 
Tewuila, orange juice, grenadine

Caipirinha 
Cachaca, black sugar, lime

Margarita 
Tequila, lemon juice, cointreu, salt

Mojito Flavor 
Coconut, passion fruit, mango, strawberry

Daiquiri Flavour 
Coconut, passion fruit, mango

Σανγκρία | Sangria wine  

Μπύρες BEER
Λαύκας Λευκά Όρη (από Χανιά) 330ml  
LAFKAS White Mountains (from Chania) 330ml   
Μάµος | Mamos Greek beer 
Έζα | Eza Greek beer 
Άλφα | Alfa Greek beer 
Άλφα weiss 500ml | Alfa weiss Greek beer 500ml   
Άλφα βαρέλι | Draft Alfa Greek beer300ml / 500ml  
Μύθος 500ml | Mythos Greek Beer 500ml  
Fix Greek Beer 500ml 
Amstel 500ml 
Amstel Radler 500ml | Beer Alcohol free 500ml   
Heineken 500ml  
Fischer 500ml  
Kaiser 500ml 
Corona 

Καφέδες COFFEES 
Ελληνικός | Greek coffee   
 Ελληνικός διπλός | Greek coffee double   
Nescafé Frappé  
Nescafé 
Φίλτρου | Filtered coffee  
Εσπρέσο | Espresso  
Εσπρέσο διπλό | Espresso double  
 Καπουτσίνο | Cappuccino 
Freddo Espresso   
Freddo Cappuccino 
Irish coffee  
Τσάι | Tea   
Φυσικός χυµός πορτοκάλι | Fresh orange juice 
Χυµός ανάµεικτος | Fresh fruits juice mixed 
Frappé µε παγωτό | Frappé with ice-cream 

Αναψυκτικά SOFT DRINKS  
Coca Cola / Light 250ml   
Sprite 250ml  
Fanta πορτοκάλι / λεµόνι 250ml | Fanta orange / lemon   
Soda 250ml 
Tonic 250ml  

Αναψυκτικά Χανίων Γεράνι
GERANI LOCAL SOFT DRINKS
 Γκαζόζα 250ml | Soda Water 250ml   
Μπυράλ 250ml | Byral 250ml 
Πορτοκαλάδα 250ml | Orangeade 250ml  
Λεµονάδα 250ml | Lemonade 250ml 
Νερό εµφιαλωµένο | Mineral bottled water  1L  
Ανθρακούχο νερό µικρό | Small bottle  sparkling water 
Ανθρακούχο νερό µεγάλο  | Big bottle sparkling water  

Γρανίτες SORBET
Φράουλα, Καρύδα, Μάνγκο,  
Ανανάς, Passion Fruit
Strawberry, Coconut, Mango, Pineapple, Passion Fruit

Milkshakes
Βανίλια, Σοκολάτα, Φράουλα 
Vanilla, Chocolate, Strawberry
 

* ΓΛΥΚΑ ΗΜΕΡΑΣ: ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ | * SWEETS OF THE DAY: ASK US

* ΣΕΡΒΙΡΟΝΤΑΙ ΜΕ 3 ΜΠΑΛΕΣ | * SERVED WITH 3 SCOOPS
* ΡΩΤΗΣΤΕ  ΜΑΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ / ASK FOR MORE FLAVOURS

* ΤΑ ΓΛΥΚΑ ΣΥΣΤΗΝΟΝΤΑΙ ΜΕ 1 ΜΠΑΛΑ ΠΑΓΩΤΟ 
* DESSERTS ARE RECOMMENDED WITH 1 BALL OF ICE CREAM


