Homefood by Χαρούπι

Μαχαιροπίρουνο ... €0,2
Μερίδα ψωμί παραγωγής μας ... €0,8

ΟΡΕΚ ΤΙΚ Α

Κ ΥΡΙΩ Σ

ΠΙΑΤΑ

Χοχλιοί μπουμπουριστοί στο τηγάνι με αλεύρι, ψητό

Γαμοπίλαφο με ζυγούρι το φημισμένο πιλάφι

σκόρδο, δενδρολίβανο και ξίδι μαρουβά ... €9

του Χαρουπιού βρασμένο σε ζωμό από ζυγούρι.

Αυγά τηγανητά, στάκα, τρούφα τηγανισμένα σε έξτρα

Συνοδεύεται από το βραστό κρέας και λίγο πρόβειο

παρθένο ελαιόλαδο, στάκα, φιλέτα τρούφας ... €8

γιαούρτι ... €14

Απάκι carpaccio κρύος μεζές με καπνιστό χοιρινό

Κουνέλι τηγανητό με σάλτσα στιφάδο τρυφερό

απάκι από την Κίσσαμο σε λεπτές φέτες και ξιδάτη-

κουνέλι, σάλτσα στιφάδο κουνελιού και πατάτες

πορτοκαλένια σάλτσα ... €8

τηγανητές σε έξτρα παρθένο ελαιόλαδο ... €13,5

Μαραθόπιτα με κρέμα τυριών χειροποίητη στρογγυλή

Μοσχάρι στιφάδο με κάστανα μοσχαρίσιο ελληνικό

μαραθόπιτα παραγωγής μας που συνοδεύεται από

κρέας σιγομαγειρεμένο με κρεμμυδάκια και κάστανα

κρέμα φρέσκων κρητικών τυριών ... €7,5

από την Κρήτη ... €15

Μαύρη μυζιθρόπιτα από χαρουπάλευρο, ασπρόμαυρο

Ραβιόλια χαρουπιού «κρεατότουρτα» ραβιόλια από

σουσάμι, μυζίθρα και «μέλι» χαρουπιού ... €7,5

χαρουπάλευρο γεμιστά με αρνάκι, τυρομάλαμα και

Ποικιλία κρητικών τυριών μικρή με διάφορα κρητικά

δυόσμο. Συνοδεύονται από πλούσια κρέμα

τυριά, φρέσκα και ωρίμανσης, για να συνοδεύσετε το

αυγολέμονο ... €13

γεύμα σας ή το κρασί σας ... €12

Χοιρινός λαιμός με σάλτσα γιαουρτιού και μανιτάρια

Ποικιλία κρητικών τυριών μεγάλη με διάφορα κρητικά

μαγειρεμένος στην κατσαρόλα με μαρουβά κρασί,

τυριά, φρέσκα και ωρίμανσης, για να συνοδεύσετε το

γιαούρτι, δεντρολίβανο και μανιτάρια ... €14

γεύμα σας ή το κρασί σας ... €20

Αρνί με σταμναγκάθι αυγολέμονο μαγειρεμένο στην
κατσαρόλα με σταμναγκάθι από την Κρήτη και σάλτσα

ΟΙ

Σ Α Λ ΑΤΕ Σ

αυγολέμονο ... €16
Χανιώτικο μπουρέκι χωρίς φύλλο λεπτές φέτες από

Χόρτα βραστά εποχής με διάφορα βραστά χόρτα

πατάτες και γλυκιά κολοκύθα σε στρώσεις ψημένες

εποχής, ψητή πιπεριά Φλωρίνης, παντζάρι, μπρόκολο,

στον φούρνο με μυζήθρα, στάκα και δυόσμο ... €9

καβουρδισμένα αμύγδαλα, πηχτόγαλο Χανίων,

Λαχανοντολμάδες «φτωχοί», λαδολέμονο γεμιστοί με

ασκορδουλάκους … €9,5

ρύζι και φρέσκα μυρωδικά στην κατσαρόλα με σάλτσα

Πράσινη σαλάτα με σύγκλινο, φρούτα εποχής,

λαδολέμονο ... €8

φλοίδες πιπεράτης κεφαλογραβιέρας, καρύδια, αλμυρό

Χόρτα γιαχνερά εποχής με ξύγαλο διάφορα μυρωδάτα

ξεροτήγανο και βινεγρέτ χαρουπόμελου … €9

άγρια και ήμερα χόρτα εποχής μαγειρεμένα στην

Σαλάτα με βραστό σταμναγκάθι ρεβίθια, πορτοκάλι,

κατσαρόλα με λίγες πατάτες και ξύγαλο ... €9

καρότο, κολοκύθα, αμπελοβλάσταρα τουρσί,

Το κρητικό Burger ανεβατές μυζηθρόπιτες,

ξινομυζήθρα … €10

φρεσκοζυμωμένο χειροποίητο μπιφτέκι 220γρ.,
γραβιέρα Κρήτης, κρεμμύδι, μαγιονέζα ελαιόλαδου,
χειροποίητη κέτσαπ από πελτέ, αγγουράκι τουρσί,
τραγανό μαρούλι και πατάτες οφτές τηγανητές στο
έξτρα παρθένο ελαιόλαδο ... €14

Αγορανομικός Υπεύθυνος: Παπαδογιαννάκης Ιωάννης
Παρακαλούμε ενημερώστε μας για πιθανές αλλεργίες.
Οι τιμές περιλαμβάνουν όλους τους νόμιμους φόρους.
Χρηση μόνο έξτρα παρθένου κρητικού ελαιολάδου.

25% έκπτωση στο take-away

Κρασιά

Ποτά

ΛΕ ΥΚ Α

Α ΛΚΟ ΟΛΟΥ Χ Α

Κύδος 2019 Ντουράκης (Μαλβαζία) ... €20
Άσπρος Λαγός 2019 Δουλουφάκης (Βιδιανό) ... €29
Ψαράδες 2019 Λυραράκης (Δαφνί) ... €23
Βόιλα 2019 Λυραράκης (Ασύρτικο) ... €20
Μοσχάτο Σπίνας 2018 Στραταριδάκης
(Μοσχάτο Σπίνας) ... €24
Nostos Roussane 2018 Μανουσάκης
(Roussane) ... €38
Silva Sera Emphasis 2019 Δασκαλάκης

Προϊόν απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών
(διήμερων) 200ml ... €6
Τσικουδιά Spitiko Meraki 200ml ... €8,5
Τσικουδιά Πνευματικάκη 200ml ... €8,5
Τσικουδιά 35Ν 200ml ... €13
Τσικουδιά 35Ν Syrah 200ml ... €14
Τσικουδιά 35Ν 500ml ... €26
Τσικουδιά 35Ν Syrah 500ml ... €28
Τσικουδιά Μανουσάκη 500ml ... €28

(Πλυτό, Sauvignon Blanc) ... €27
Anthosmia Natural 2018 Παπαδάκης (Θραψαθήρι,

ΜΠΥΡΕ Σ

Δαφνί, Μοσχάτο Σπίνας) ... €30
Βιδιανό 2019 Ενδοχώρα (Βιδιανό) ... €25

CRETAN KINGS Lager 0.33lt ... €4,5

Έκλειψη 2019 Μαρτσάκης (Μαλβαζία) ... €16

LYRA Golden Ale 0.33lt ... €4,5

Ρ ΟΖΕ
Nostos Pink 2018 Μανουσάκης (Syrah, Grenache
Rouge, Ρωμέικο) ... €24
Αν 2018 Γαβαλάς (Κοτσιφάλι, Cabernet Sauvignon,
ημίξηρο) ... €22
Πράξις 3 2018 Χαραλαμπάκης (Κοτσιφάλι,
Μαντηλάρι) ... €19

ΚΟΚΚΙΝΑ
Melissokipos 2017 Πατεριανάκης (Κοτσιφάλι,
Μαντηλάρι, βιολογικό) ... €22
Dafnios 2017 Δουλουφάκης (Λιάτικο) ... €22
Λιάτικο Αμφορέας 2016 Δουλουφάκης (Λιάτικο) ... €26
Nostos Blend 2016 Μανουσάκης (Syrah, Mourverde,
Grenache Rouge, Roussane) ... €37
Νυμφαίος 2017 Διγενάκης (Cabernet Sauvignon,
Merlot) ... €28
Enstikto 2012 Δασκαλάκης (Syrah, Κοτσιφάλι) ... €28
Φραγκόσπιτο 2014 Γαβαλάς (Syrah,
Cabernet Sauvignon) ... €27
Κοτσιφάλι 2018 Ενδοχώρα (Κοτσιφάλι) ... €26

ΑΝΑΨ ΥΚ ΤΙΚ Α
Green Cola 250ml ... €1,8
Πορτοκαλάδα 250ml ... €1,8
Γκαζόζα 250ml ... €1,8
Λεμονάδα 250ml ... €1,8
Σόδα 250ml ... €1,8
Σόδα με μαστίχα Χίου 250ml ... €1,8
Μπυράλ 250ml ... €1,8
Νερό ΖΑΡΟΣ 1lt ... €1

