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ΜΠΥΡΕΣ ΧΑΡΜΑ

ΞΑΝΘΙΑ LAGER   �   2,5€/300ml   �  7€/1lt
(δροσιστική ξανθιά lager  με άρωμα φρέσκου γρασιδιού & άνθη 
εσπεριδοειδών, 5% αλκοόλ)
DUNKEL  � 3€/300ml   �  9 €/1lt
(βαυαρική συνταγή με μία κρητική πινελιά! Πλούσια σε γεύση από 
καβουρντισμένες & καραμελωμένες βύνες με αρώματα σοκολάτας, καφέ & 
καραμέλας, τα οποία ενισχύονται από το κρητικό χαρουπόμελο, 5,5% αλκοόλ) 
PALE ALE    �  3€/300ml    �   9€/1lt
(φρουτώδης μπύρα με αρώματα γκρέιπφρουτ, εσπεριδοειδών & λουλουδιών 
με μία ευχάριστη πικράδα & μακριά, δροσιστική επίγευση, 6% αλκοόλ)
SPECIAL BREWS 
(εποχιακές μπύρες που διατίθενται μόνο εδώ, η τιμή εξαρτάται από την 
συνταγή της μπύρας)

ΔΩΡΕΑΝ WiFi: Cretan Brewery

ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ (750ml)   �  0.70€

ΑΝΘΡΑΚΟΥΧΟ ΝΕΡΟ   �  1.5€

ΓΕΡΑΝΙ   �  1.5€
 (ντόπια αναψυκτικά, πορτοκαλάδα, λεμονάδα, γκαζόζα, μπυράλ)

ΧΥΜΟΣ   �  1.5€

ΦΡΑΠΕ   �  2€

ΜΗ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ

ΤΖΑΤΖΙΚΙ  �  3€
ΤΥΡΟΚΑΥΤΕΡΗ  �  3€
 (με φέτα, μυζήθρα & τσίλι) 
ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ ΠΑΤΑΤΕΣ*    �  3,5€
(με την φλούδα τους)
ΦΕΤΑ ΣΤΟ ΚΙΟΥΠΙ  �  3,5€
(ψητή φέτα με ντομάτα, πιπεριά & κρεμμύδι)
ΚΑΛΙΤΣΟΥΝΙΑ*  �  4,5€
(τηγανητά καλιτσούνια, ανάμεικτα με μυζήθρα & 
σπανάκι) 
ΜΕΖΕΣ ΜΠΥΡΑΣ  �  5€
(ποικιλία με 2 είδη τυριών, 2 είδη αλλαντικών, λουκάνικο 
ή απάκι, ντοματίνια, αλατσοελιές & κρουτόν)
ΚΡΗΤΙΚΗ ΣΑΛΑΤΑ  �  6,5€
(φρέσκια σαλάτα με ντόπια λαχανικά: μαρούλι, λόλα, 
ντομάτα, αγγούρι, πιπεριά, κρεμμύδι, παξιμάδι, 
αλατσοελιές, φέτα ή μυζήθρα)
ΚΟΤΟΣΑΛΑΤΑ �  7€
(φρέσκια σαλάτα με κομμάτια από ψητό φιλέτο 
κοτόπουλο, μαρούλι, λόλα, ντομάτα, κρεμμύδι, πιπεριά, 
κρουτόν & σως) 
ΑΠΑΚΙ  �  6€
(παραδοσιακή κρητική συνταγή, καπνιστό χοιρινό που 
σβήνεται με την μαύρη μπύρα μας & σερβίρεται με 
πατατοσαλάτα)
ΚΕΦΤΕΔΑΚΙΑ  �  6€
(τηγανητά κεφτεδάκια από φρέσκο χοιρινό κιμά, 
σερβίρονται  με  φρέσκια  σαλάτα & τζατζίκι  ή 
τυροκαυτερή, στο μίγμα έχει χρησιμοποιηθεί η ξανθιά 
μπύρα μας)
ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ �  6€
(ντόπια χοιρινά λουκάνικα, σερβίρονται με φρέσκια 
σαλάτα) 

ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΜΕΖΕΣ �  9€
(ποικιλία με 2 είδη κρέατος, ένα ντακάκι, ντοματίνια, 
αλατσοελιές, τζατζίκι & πατατοσαλάτα) 
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΜΕΖΕΣ για χορτοφάγους  �  9€
(ποικιλία με μπουρέκι, ένα ντακάκι, αλατσοελιές, 
ντοματίνια, ένα καλιτσούνι, τζατζίκι & πατατοσαλάτα)
ΜΠΟΥΡΕΚΙ  �  6€
(παραδοσιακή κρητική συνταγή του φούρνου με 
πατάτες, κολοκύθια, μυζήθρα & στάκα)
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΦΙΛΕΤΟ  �  8€
(ψητό φιλέτο μαριναρισμένο με σάλτσα μουστάρδας, 
σερβίρεται με τηγανητές πατάτες & φρέσκια σαλάτα) 
ΧΟΙΡΙΝΗ ΜΠΡΙΖΟΛΑ  �  7,5€
(ψητή μπριζόλα μαριναρισμένη με την μαύρη μπύρα 
μας, σερβίρεται με τηγανητές πατάτες & φρέσκια 
σαλάτα)
ΜΠΙΦΤΕΚΙΑ  �  8€
(μοσχαρίσια μπιφτέκια με τηγανητές πατάτες & 
φρέσκια σαλάτα, στο μίγμα έχει χρησιμοποιηθεί η 
ξανθιά μπύρα μας) 
ΤΗΓΑΝΙΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ  �   7€
(ελληνική παραδοσιακή συνταγή, κομμάτια από 
κοτόπουλο φιλέτο με ρίγανη & θυμάρι, το σβήνουμε με 
την ξανθιά μπύρα μας, σερβίρεται με τηγανητές 
πατάτες)
ΧΟΙΡΙΝΗ ΤΗΓΑΝΙΑ �  7€
(ελληνική παραδοσιακή συνταγή, χοιρινές μπουκιές με 
φέτα, πιπεριά & κρεμμύδι, τις σβήνουμε με την μαύρη 
μπύρα μας, σερβίρονται με τηγανητές πατάτες)
ΠΟΙΚΙΛΙΑ  �  20€
(για 2 άτομα, με 4 είδη κρέατος, τηγανητές πατάτες, 
τζατζίκι, τυροκαυτερή ή σως) 
ΨΩΜΙ  �  0,5€/τμχ
(άσπρο ατομικό ψωμάκι, στο μίγμα έχει χρησιμοποιηθεί 
ρίγανη & η ξανθιά μπύρα μας) 

μενού

Για τις συνταγές μας χρησιμοποιούμε ελαιόλαδο
& ντόπια, φρέσκα κρέατα.

*Κατεψυγμένα προϊόντα
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