APPETIZERS
Cretan Bruschettas (V)

4,50

Toasted baguette topped with chopped tomato
and almond & Cretan herb pesto.

Indian Samosas (V) (GF)

6,00

Pastries filled with peas, potatoes, cauliflower and
Indian spices. Served with homemade mango chutney.

Falafel Balls

6,00

Middle Eastern spiced falafel balls. Served with pita bread
and tahini & lemon dipping sauce.

Avocado & Beet Flatlets (V) (GF)

5,00

Crunchy corn flatlets topped with homemade
beetroot chutney and sliced avocado.

Sweet Potato Stacks (V) (GF)

5,00

Roasted sweet potato bites topped with a cashew puree
and cherry tomato & caper caponata.

Aubergine Rolls (GF)

6,00

Baked aubergines rolled with cream cheese,
pistachion & cranberry stuffing.

SALADS
Thirdeye Buddah Bowl (V)

8,00

Nutritious & fresh, with various textures & flavors.
Just try it!

Beetroot & Pear (GF)

6,50

Lighty boiled beetroot with fresh thyme, pear slices
& walnuts. Topped with a blue cheese & white balsamic dressing.

Spinach & Cranberry (GF)

6,50

Baby spinach, dried cranberries, feta cheese & toasted almond
slivers. Drizzled with apple & poppy seed dressing.

Cretan

6,00

Sliced tomatoes, cucumber and onions with local goats cheese
& dried Cretan rusks. Topped with olive oil & crithmum.

Quinoa Tabouleh (V)

5,00

Cracked wheat & quinoa mixed with spring onions, tomato
& herby olive dressing.

Spiced Slaw (V) (GF)

5,50

Shredded cabbage, carrots & celery with a sweet and sour
dressing. Topped with toasted cashew nuts.

Wild Green Salad (V) (GF)

6,50

Mixexd leafy greens with fresh herbs & poppy seed crumble.
Drizzled with an avocado vinegrette.

DIPS
Rosemary Hummus (V)

4,50

Chickpea and tahini puree with roasted red
peppers, fresh rosemary, olive oil & lemon.

Guacamole (V) (GF)

4,50

Mashed avocado with fresh coriander, red pepper,
chili, garlic & freshly squeezed lime juice.

Baba Ghanoush (V) (GF)

4,50

Levantine smoked aubergine mashed with tahini,
onion, tomato & virgin olive oil.

3 Onion Fava (V) (GF)

4,50

Split yellow pea puree with three types of onions.
Dried crunchy onion flakes, caramelized onions & spring onions.

Spicy Feta (GF)

4,50

Feta cheese with Florinas roasted red peppers,
fresh chili & extra virgin olive oil.

Tzatziki (GF)

4,00

Strained Greek yogurt with shredded cucumber,
garlic & virgin olive oil.

Mixed Dip Platter

8,50

Large selection of all our dips with an extra side
of homemade beetroot chutney.

MAINS
Kalitsounia (appetizer) 5,00

Traditional pastries filled with a mixture of Cretan cheese & greens.

Beetroot Burger 9,50

Beetroot, haloumi cheese & pumpkin seed patty with
homemade slaw and a light horseradish sauce. Served with homemade fries.

Thai Butternut Curry 9,50 (GF) (V) (S)
Butternut squash & chickpeas in a spicy coconut milk gravy,
topped with a mango pickle. Served with rice noodles.
Linguine Pesto 9,00

Linguine with a spinach pesto and grilled oyster mushrooms.

Indian Biryani 9,00 (GF) (S)
Baked rice with vegetables and yoghurt with mixed spices.
Served with tomato raita.
Nachos 9,00

Tortilla chips topped with soy mince, sour cream & cheese sauce.

Stuffed Vegetables 9,00 (GF) (V)
Tomatoes, peppers and zucchini blossoms stuffed with rice,
pinenuts and currants. Served with tzatziki (non-vegan).
Moussaka 9,50

Thinly sliced potatoes and zucchinis in the oven with organic soy mince
and a light bechamel topping.

LEMON CURD CHEESECAKE 5,00

DESSERTS
Pistachio Creme Brulee

4,50

Creme brulee with toasted pistachio nuts.

Chocolate & Bergamot Mousse

4,50

Dark chocolate with homemade bergamot preserve.

Carrot Cake (V)

5,00

Vegan carrot cake with coconut cream frosting.

Sorbet
Homemade sorbet (changes regularly, ask your waiter)

4,50

WHITE
Senses – Paraskevas 18,00

Strong aroma and flavor with notes of lychee, citrus fruit
& Cretan herbs, finished off with good acidity.
(Malagouzia – Muscat of Spina)

The White Dolphins (P.G.I) – Miden Agan 14,00
Aromas of lemon blossom & Pomelo, followed by hints of
banana and a long-lasting aftertaste.
(Malvazia – Asirtiko)

Mikri Evgeniki (P.D.O) – Efrosini 19,00
Sundried apricot, honey & mountain tea are found in the
aromas of this well balanced, buttery wine.
(Vidiano)
Ocean (P.G.I) – Idea 24,00
Intensly aromatic wine with notes of white flesh fruit &
Cretan herbs. Strong but well-balanced acidity and aftertaste.
(Thrapsathiri)
ROSE
Dithiramvos (P.G.I) – Louloudis 19,00
Fruity & playful character with tones of exotic fruit & strawberry,
followed by a long-lasting & refreshing aftertaste.
(Liatiko)
Aspros Lofos (P.G.I) – Paraskevas 16,00
Intensly aromatic with notes of sour cherry & gooseberry.
Gentle acidity with refreshing & fruity aftertaste.
(Madilari)
RED
Kotsifali Livades (P.G.I) – Digenaki 28,00
Round mouth with aromas of red fruit & nutmeg,
finished with a well-balanced aftertaste.
(Kotsifali)

Mikri Evgeniki (P.D.O) – Efrosini 19,00
Notes of plum, mountain tea & cedar wood,
followed by a long & pleasant aftertaste.
(Liatiko)

Sera (BIOD) (P.G.I) – Silva Daskalaki 31,00
Robust aromas of forest fruit, vanilla, & licorice.
Full and balanced aftertaste.
(Mandilaria – Cabernet Sauvignon)

Auero (P.D.O) – Efrosini 4,50 (glass)
Rich dessert wine with aromas of roasted nuts & honey
with notes of raisins & licorice.
(100% Liatiko)
House Wine (White/Red/Rose)

1lt 10,00 1/2lt 5,50 1/4lt 3,50 Glass 2,50

Retsina

Regular 4,50 Premium 6,50

APERITIF
Aperol Spritz

5,00

Aperol, prosecco, soda water, orange

Hugo

5,00

Gin, Elderflower cordial, prosecco, soda water, lime, mint

Dry Martini

7,00

London dry gin, vermouth, olive

Negroni

7,00

London dry gin, vermouth, Campari

BEERS
Lager Draught – Charma

Small

Large

3,00

4,50

2,50

Pale Ale Draught – Charma

4,00

Triple Hop Ale – Lafkas

5,00

Voreia Pilsner – Siris

5,00

Porter – Solo

6,00

DIGESTIVES
Raki

Glass/Shot

1,50

Ouzo

2,50

Metaxa 5*

4,00

Metaxa 7*

6,00

COFFEES & TEAS
Espresso

Small

4,00

Large

8,00

10,00

Single Double

2,00

2,50

Cappuccino

2,70

4,00

Greek

1,50

2,50

Filter

2,00

Frappe

2,00
Small

Large

Pomegranate – Green Tea

2,50

4,00

Cinnamon & Apple – White Tea

2,50

4,00

Lemongrass – Red Tea

2,50

4,00

Ayurvedic Peace – Herbal Tea

2,50

4,00

Cretan Malotira – Herbal Tea

2,50

4,00

Saffron – Black Tea

2,50

4,00

CARBONATED DRINKS & JUICES
Sparkiling Water

2,00 / 3,50

Mastiqua Water

3,50

Soft Drinks (Orange/Lemon/Cola)

2,00

Premium Soft Drinks (Mandarin/Grapefruit)

3,50

Fresh Orange Juice

2,50

Pineapple & Banana Juice

4,50

Watermelon & Lime Juice

4,50

ΟΡΕΚΤΙΚΑ
Κρητικές Μπρουσκέτες (V)

4,50

Τραγανό ψωμάκι με ψιλοκομμένη ντομάτα &
πέστο αμυγδάλου & βότανα Κρήτης.

Ινδικές Σαμόσες (V) (GF)

6,00

Τριγωνικά πιτάκια γεμιστά με λαχανικά & Ινδικά καρυκεύματα.
Σερβίρεται με σπιτκό τσάτνεϊ μάνγκο.

Φαλάφελ

6,00

Φαλάφελ ρεβιθιού με πιτάκια ολικής άλεσης καί
ντιπάκι απο ταχίνι & λεμόνι.

Αβοκαντομπουκιές (V) (GF)

5,00

Τραγανό πιτάκι καλαμποκιού με αβοκάντο
καί σπιτικό τσάτνεϊ παντζαριού με πιπερόριζα.

Ταρτάκια Γλυκοπατάτας (V) (GF)

5,00

Ψητή γλυκοπατάτα με πουρέ απο κάσιους και
καπονάτα με λιαστή ντομάτα & κάπαρι.

Ρολά Μελιτζάνας (GF)

6,00

Στον φούρνο με “stuffing” απο κρεμώδες τυρί,
φυστίκι αιγίνης & κράνμπερι.

ΣΑΛΑΤΕΣ
Σαλάτα ThirdEye (V)

8,00

Φρέσκια & θρεπτική.
Μία σαλάτα με πλούσιες υφές καί γεύσεις.

Πανζάρι & Αχλάδι (GF)

6,50

Ελαφρώς βρασμένο παντζάρι, ψιλοκομμένο αχλάδι,
καρύδια & γκοργκονζόλα, με ντρέσινγκ λευκού βαλσάμικου.

Σπανάκι & Κράνμπερι (GF)

6,50

Baby σπανάκι, κράνμπερι, καβουρδισμένα αμύγδαλα & φέτα.
Με ντρέσινγκ απο σισαμέλαιο, σούμακ & μηλόξυδο.

Κρητική

6,00

Ντομάτα, κρεμμύδι, μαρούλι & μυζήθρα με κρίθινα
παξιμαδάκια, ελιές & κρίταμο.

Ταμπουλέ Κινόας (V)

5,00

Πλιγούρι, χρυσή κινόα, ντοματίνια, φρέσκο κρεμμυδάκι
& ψιλοκομμένα μυρωδικά.

Ινδική Λαχανοσαλάτα (V) (GF)

5,50

Τριμμένο λάχανο & καρότο με γλυκόξινο ντρέσινγκ
και καβουρδισμένα κάσιους.

Άγρια Φύλλα (V)

6,50

Ανάμεικτα τρυφερά φύλλα, αποξηραμένα σύκα, ντοματίνια
και κρουτόν με παπαρουνόσπορο.

ΑΛΟΙΦΕΣ
Κόκκινο Χούμους (V)

4,50

Χούμους με πιπεριά Φλωρίνης,
φρέσκο δεντρολίβανο καί σόγια σώς.

Γκουακαμόλε (V) (GF)

4,50

Αβοκάντο, πιπεριά, φρέσκο κόλιανδρο,
τσίλι καί χυμό λάϊμ.

Μπάμπα-Γκανούς (V) (GF)

4,50

Λιβανέζικη καπνιστή μελιτζανοσαλάτα με
ταχίνι & φρέσκα μυρωδικά.

Φάβα 3 Κρεμμύδια (V) (GF)

4,50

Φάβα με κρεμμύδι προετοιμασμένο με 3 τρόπους,
καραμελωμένο, αποξηραμένο & φρέσκο.

Τυροκαυτερή (GF)

4,50

Φέτα, μυζήθρα, καπνιστή πιπεριά,
παρθένο ελαιόλαδο & φρέσκο τσίλι.

Τζατζίκι (GF)

4,00

Στραγγιστό γιαούρτι Α ποιότητας, αγγουράκι,
παρθένο ελαιόλαδο & σκόρδο.

Ποικιλία Αλοιφών (GF)
Πιατέλα με όλες τις παραπάνω αλοιφές.

8,50

ΚΥΡΙΩΣ
Καλιτσούνια (ορεκτικό) 5,00
Ανάμεικτα και με μυζήθρα.

Μπέργκερ Παντζαριού 9,50

Μπιφτέκι απο παντζάρι, χαλούμι και κολοκυθόσπορο,
σπιτική κόλεσλο και σάλτσα με ρύζα χρένου. Σερβίρεται με σπιτικές πατατούλες.

Ταϊλανδέζικο Κίτρινο Κάρυ 9,50 (GF) (V) (S)
Κολοκύθα και ρεβύθια σε καυτερή σάλτσα με γάλα καρύδας.
Σερβίρεται με νούντλς ρυζιού.
Λιγκουίνι με Πέστο 9,00

Λιγκουίνι με σπιτικό πέστο σπανακιού και μανιτάρια πλευρώτους στην σχάρα.

Ινδικό Μπιριάνι 9,00 (GF) (S)
Ινδικό ρύζι φούρνου με λαχανικά και γιαούρτι.
Σερβίρεται με “raita” ντομάτας.
Νάτσος 9,00

Τσίπς καλαμποκιού στον φούρνο με κιμά σόγιας, σάουρ κρέμα και σώς τυριού.

Γεμιστά 9,00 (GF) (V)
Ντομάτες, πιπεριές και ανθοί γεμιστοί με ρύζι, κιυκουναρόψυχα και σταφίδα Κορίνθου.
Σερβίρεται με τζατζίκι.
Μουσακάς 9,50

Λεπτοκομμένες πατάτες και μελιτζάνες στον φούρνο με κιμά σόγιας
και ελαφρία επικάλυψη μπεσαμέλ.

ΤΣΙΖΚΕΙΚ ΛΕΜΟΝΙ 5,00

ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ
Κρέμ Μπρουλέ

4,50

Με καμένη ζάχαρη & τριμμένο φυστίκι αιγίνης.

Μούς Σοκολάτας

4,50

Με σοκολάτα υγείας & γλυκό του κουταλιού περγαμόντο.

Κέικ Καρότο (V)

5,00

Με ξυρούς καρπούς και ζαχαροαλοιφή καρύδας.

Σορμπέ
Σπιτικό σορμπέ φρούτων που αλλάζει εποχιακά.

4,00

ΛΕΥΚΑ
Senses – Παρασκευάς 18,00

Λίτσι, εσπεριδοειδή καί βότανα, γεμάτο
σε ένταση και γεύση με πολύ καλή οξύτητα.
(Μαλαγουζιά – Μοσχάτο Σπίνας)

Λευκά Δελφίνια (Π.Γ.Ε) – Μηδέν Άγαν 14,00

Με αίσθηση από λεμονοανθούς καί Pomelo, μαζί
με ανανά και νότες μπανάνας. Ευχάριστη οξύτητα & επίγευση.
(Μαλβαζία – Ασύρτικο)

Μικρή Ευγενική (Π.Ο.Π) – Εφροσύνη 19,00
Αποξηραμένο βερίκοκο, μέλι και τσάι βουνού στα αρώματα,
με ισορροπία στην οξύτητα καί μακράς διάρκειας επίγευση.
(Βιδιανό)
Ocean (Π.Γ.Ε) – Ιδέα 24,00
Έντονα αρωματικό κρασί με νότες από εσπεριδοειδή,
αχλάδι και μπανάνα με πολύ ευχάριστη καί δροσερή οξύτητα.
(Θραψαθήρι)
ΡΟΖΕ
Διθύραμβος (Π.Γ.Ε) – Λουλούδη 19,00
Φράουλα, μάνγκο καί βοτανικά αρώματα συνθέτουν
το φρουτένιο χαρακτήρα αυτού του κρασιού
(Λιάτικο)
Άσπρος Λόφος (Π.Γ.Ε) – Παρασκευάς 16,00
Κεράσι καί νότες κίτρου στα αρώματα
με γεμάτο σώμα καί ισορροπημένη οξύτητα.
(Μαντηλάρι)

ΕΡΥΘΡΑ
Κοτσιφάλι Λιβάδες (Π.Γ.Ε) – Διγενάκη 28,00
Κόκκινα φρούτα, κεράσι καί μοσχόκαρυδο προσδιορίζουν
αυτό το κρασί με το γεμάτο στόμα καί τις ευχάριστες ταινίες.
(Κοτσιφάλι)
Μικρή Ευγενική (Π.Ο.Π) – Εφροσύνη 19,00
Κεράσι, δαμάσκηνο, τσάι βουνού, κέδρος και μπαχαρικό
γαρύφαλλο στά αρώματα, με μακράς διάρκειας επίγευση.
(Λιάτικο)
Sera (ΒΙΟΔ) (Π.Γ.Ε) – Silva Δασκαλάκη 31,00

Φρούτα του δάσους, βανίλια και πικάντικα μπαχαρικά
συνθέτουν αυτό το κράσι, με την πυκνή υφή και γεμάτν επίγευση,
(Μαντιλαριά – Cabernet Sauvignon)

Auero (Π.Ο.Π) – Eφροσύνη 4,50 (ποτήρι)
Πλούσιο επιδόρπιο κράσι με αρώματα από καβουδρισμένους
ξηρούς καρπούς, με νότες απο σταφίδα και γλυκόριζα.
(Λιάτικο)
Κρασί Χύμα (Λευκό/Ροζέ/Ερυθρό)

1lt 10,00 1/2lt 5,50 1/4lt 3,50 Glass 2,50

Ρετσίνα

Χανίων 4,50 Κεχριμπάρι 6,50

ΑΠΕΡΙΤΙΦ
Aperol Spritz

5,00

Aperol, prosecco, σόδα, φέτα πορτοκαλιού

Hugo

5,00

Cordial κουφοξυλιάς, prosecco, σόδα, λάϊμ, μέντα

Dry Martini

7,00

London dry gin, vermouth, ελιά

Negroni

7,00

London dry gin, vermouth, campari, φλούδα πορτοκαλιού

ΜΠΊΡΕΣ
Μικ.

Μεγ.

Lager Βαρέλι – Χάρμα

2,50

4,00

Pale Ale Βαρέλι – Χάρμα

3,00

4,50

Triple Hop Ale – Λαφκάς

5,00

Voreia Pilsner – Siris

5,00

Porter – Σόλο

6,00

ΧΩΝΕΥΤΙΚΑ
Ρακί

Ποτήρι/Σφηνάκι

Μικ.

Μεγ.

1,50

4,00

Ούζο

2,50

8,00 12,00

Mεταξά 5*

4,00

Mεταξά 7*

6,00

ΚΑΦΕΔΕΣ & ΤΣΑΓΙΑ
Εσπρέσσο

8,00

Μονός Διπλός

2,00

2,50

Καπουτσίνο

2,70

4,00

Ελληνικός

1,50

2,50

Φίλτρου

2,00

Φραπές

2,00
Μικ.

Μεγ.

Με Σαφράν – Μαύρο Τσάϊ

2,50

4,00

Με Ρόδι – Πράσινο Τσάϊ

2,50

4,00

Με Κανέλα & Μήλο – Λευκό Τσάϊ

2,50

4,00

Με Λεμονόχορτο – Κόκκινο Τσάϊ

2,50

4,00

Ayurvedic Peace – Βοτανικό Τσάϊ

2,50

4,00

Μαλοτήρα – Βοτανικό Τσάϊ

2,50

4,00

ΑΝΘΡΑΚΟΥΧΑ ΠΟΤΑ & ΧΥΜΟΙ
Ανθρακούχο Νερό

2,00 / 3,50

Μαστιχόνερο

3,50

Αναψυκτικά (Πορτοκάλι/Λεμόνι/Cola)

2,00

Premium Αναψυκτικά (Μανταρίνι/Γκρέϊπρουτ) 3,50
Φυσικός Χυμός Πορτοκάλι

2,50

Χυμός Μπανάνα & Ανανά

4,50

Χυμός Καρπούζι & Λάϊμ

4,50

