DACOS TAVERN
Opening Hours 12:00 -17:30

ââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââ Meze from the Land ââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââ
Æ STUFFED VINE LEAVES (DOLMADAKIA) – €8.5
Delicately wrapped vine leaves, stuffed with herb-infused rice, served with local Greek-style yoghurt

Æ DACOS – €6.5

BIO EGG CRETAN STYLE – €7.5

Served with fresh raw tomato sauce, myzithra
cheese and olives

With crunchy fried potatoes, grated mature
cheese from Lassithi and slices of pork

MINI CHICKEN SOUVLAKI – €7.5

Æ TZATZIKI – €6

Smoked with sage, served with onion marmalade,
smoked aubergine paste and Greek pitta bread

Herb-infused Greek yoghurt mixed with
cucumber, garlic and olive oil, served with pitta
bread

ââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââ Meze from the Sea ââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââ
GRILLED PRAWN BRUSCHETTA – €9

SARDINES – €9

Served with avocado from Chania, fresh herbs,
cherry tomatoes and baked buckwheat

Grilled, served on hand made flatbread with
baked tomato, Cretan 'horta' greens and pickled
fennel

CALAMARI – €9
Fried, served with black mayo & lime sauce,
infused with mastiha from Chios island

STEAMED MUSSELS – €9
Cooked in a broth of white wine and fine seasonal
herbs

OCTOPUS – €10
Grilled, served with Greek fava purée, cumin
seeds, tomato, pickled fennel & tarama paste

TUNA TARTARE – €9
Seasoned with fresh herbs, extra virgin olive oil
and lemon, served with mixed salad

SEAFOOD PLATTER (2 PERSON) – €11
Mixed platter of mussels, calamari, prawns, tuna, served with tarama paste and Greek pitta bread

âââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââ Salads âââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââ
Æ GREEK SALAD – €7.5

COLD LEGUME SALAD – €8

Tomato, cucumber, peppers, Cretan olives, onion,
fine oregano and Greek feta cheese

Lentils, black-eyed peas, wheat, greens,
buckwheat, apaki local smoked pork slices and
citrus juice dressing

ë GRILLED TUNA SALAD – €10
Grilled marinated tuna served on a bed of cucumber, avocado, radish, coriander, carrot, corn, fresh onion,
rice, ginger, vinegar, honey and toasted sesame seed dressing

è QUINOA SALAD – €9

CHICKEN SALAD – €8

Grilled prawns, cashew nuts, green apple, carrot,
peas, chilli pepper, apple cider vinegar, mint and
mustard dressing

Lettuce, carrot, zucchini, 'ladotyri' oil-preserved
cheese from Mytilini island, mint, fresh orange
juice dressing

In all our recipes we use extra-virgin olive oil, sourced from our family-owned olive trees located in the mountain village of Fourni, Crete
Please inform us of any allergies or special dietary requirements that we should be aware of while preparing your meal.
Prices include all legal charges (VAT). Consumer is not obliged to pay if the receipt has not been received.
Chef: Vasilis Dimitriou

DACOS TAVERN
Opening Hours 12:00 -17:30

âââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââ Pasta - Risotto âââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââ
Æ FRESH CRETAN PASTA
– €13

TAGLIATELLE WITH
SQUID INK – €15

CRETAN RISOTTO –

With mushrooms in a creamy
sauce of Cretan 'galeni' cheese
and rich butter from Elounda

Served with prawn tartare,
avocado, cherry tomatoes,
spring onion, dill and parsley

With 'apaki' local smoked
pork, beef sausage, onion and
'graviera' cheese from Crete

€11

ââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââ Sandwiches - Burgers - Pizza ââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââ
BEEF BAGUETTE – €9

OPEN CHICKEN PITTA – €10

With traditional roast beef, red pepper yoghurt
sauce, rocket and shredded 'kefalotiri' salty
cheese

Diced smoked chicken, variety of mushrooms,
cream cheese from Chania and grated 'graviera'
cheese from Naxos island on pitta bread

GYROS PITTA – €9.5

Æ PIZZA MARGARITA – €8.5

Grilled pork gyros on a Greek pitta bread, served
with fresh tomato, onion and traditional tzatziki

With cheese, tomato and topping of fresh rocket
leaves (optional)

PALM BURGER – €10
With juicy beef, brioche bun, herb yoghurt sauce, bacon, tomato and caramelised onion jam

ââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââ Main Courses ââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââ
GRILLED BABY CHICKEN – €14

VEAL STEAK – €19

Baked potato, topping of 'galeni' cream cheese,
onion, grated 'graviera' cheese and wine sauce

Baked potato, topping of 'galeni' cream cheese,
onion, grated 'graviera' cheese and wine sauce

PORK STEAK – €14

FRESH SEA BASS FILLET – €16

Baked potato, topping of 'galeni' cream cheese,
onion, grated 'graviera' cheese and wine sauce

Grilled, topped with lemon and olive oil, served
with boiled seasonal vegetables or fresh salad

FRESH FISH (CATCH OF THE DAY) – €35/KG
Served with boiled seasonal vegetables or fresh salad

– Ask your waiter for the day's options –

âââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââ Desserts âââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââ
Æ FRESH SEASONAL FRUIT – €7
Æèë CRETAN 'KOUBANIA'
ICE CREAM, 2 SCOOPS
DOUGHNUTS – €7
Traditional sourdough
doughnuts topped with thyme
honey, roasted nuts and
sesame seeds

– €4.5

Choice of Chocolate, Vanilla,
Caramel, Stracciatella, Sour
Cherry

Æ 'MIZITHROPITES'
FRIED CHEESE PIES –
€6

Served with honey

In all our recipes we use extra-virgin olive oil, sourced from our family-owned olive trees located in the mountain village of Fourni, Crete.
Please inform us of any allergies or special dietary requirements that we should be aware of while preparing your meal.
Prices include all legal charges (VAT). Consumer is not obliged to pay if the receipt has not been received.
Chef: Vasilis Dimitriou

DACOS TAVERN
'Ωρες λειτουργίας 12:00 -17:30

ââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââ Μεζέ ââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââ
Æ ΝΤΟΛΜΑΔΑΚΙΑ – €8.5
Με ρύζι κ αρωματικά βότανα απ τον κήπο μας, σερβιρισμένα με Ελληνικό στραγγιστό γιαούρτι
Æ ΝΤΑΚΟΣ – €6.5
Με φρέσκια ντομάτα, Κρητική μυζήθρα και ελιές
ΒΙΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΑΥΓΟ ΜΕ ΣΤΑΚΑ – €7.5
Βιολογικό αυγό μελάτο με μινι πατάτες, τρίμμα παλαιωμένης γραβιέρας Λασιθίου, κρέμα στάκας και φέτες
από καπνιστό χοιρινό
MΙΝΙ ΣΟΥΒΛΑΚΙΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ – €7.5
Ψητά μινι σουβλάκια καπνισμένα με φασκόμηλο Κρήτης, σερβίρονται με μαρμελάδα κρεμμυδιού,
μελιτζανοσαλάτα καπνιστή και Ελληνικές πίτες
Æ ΤΖΑΤΖΙΚΙ – €6
Σερβίρεται με Ελληνικές πίτες

ââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââ Θαλασσομεζέδες ââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââ
ΜΠΡΟΥΣΚΕΤΑ ΓΑΡΙΔΑΣ – €9
Με αβοκάντο Χανίων, φρέσκα μυρωδικά,
τοματίνια, γαρίδες σχάρας και φουρνιστό
φαγόπυρο

ΣΑΡΔΕΛΑ ΨΗΤΗ – €9
Σερβίρεται σε χειροποίητο ψωμί τηγανιού με
ντομάτα φούρνου, άγρια χόρτα Κρήτης και
φινόκιο τουρσί

ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΙΑ ΤΗΓΑΝΙΤΑ – €9
Με μαύρη μαγιονέζα αρωματισμένη με λάιμ και
μαστίχα Χίου

ΧΤΑΠΟΔΙ ΣΧΑΡΑΣ – €10
Με φάβα, σπόρους άγριου κύμινου, κονφί
ντομάτας, φινόκιο τουρσί & λευκό ταραμά

ΜΥΔΙΑ ΑΧΝΙΣΤΑ – €9
Με λευκό κρασί και φρέσκα μυρωδικά Κρήτης

ΤΑΡΤΑΡ ΤΟΝΟΥ – €9
Με φρέσκα μυρωδικά, παρθένο ελαιόλαδο, χυμό
λεμονιού και μικρή σαλάτα εποχής

ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΝΩΝ – €11
Με μύδια, καλαμάρι, γαρίδες, τόνο, αλοιφή ταραμά και ελληνικές πίτες

ââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââ Σαλάτες ââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââ
Æ ΧΩΡΙΑΤΙΚΗ – €7.5
Με ντομάτα, αγγούρι, πιπεριές, ελιές, κρεμμύδι,
ρίγανη και φέτα Ηπείρου

ΟΣΠΡΙΟΣΑΛΑΤΑ – €8
Φακές, μαυρομάτικα, σιτάρι, φαγόπυρο και
καπνιστό χοιρινό απάκι Κρήτης με σάλτσα από
διάφορα είδη ξιδιού, πετιμέζι και αρωματικά

ë ΣΑΛΑΤΑ ΜΕ ΤΟΝΟ ΣΧΑΡΑΣ – €10
Αγγούρι, αβοκάντο, ραπανάκι, καρότο, καλαμπόκι, φρέσκο κρεμμυδάκι, κόλιανδρο, καστανό ρύζι και
σάλτσα από πετιμέζι, τζίντζερ, ξίδι, μέλι και καβουρδισμένο σουσάμι
è ΣΑΛΑΤΑ ΚΙΝΟΑ – €9
Με γαρίδες σχάρας, κάσιους, πράσινο μήλο,
καρότο, αρακά, δυόσμο και πιπεριά τσίλι με
σάλτσα απο μηλόξιδο και μουστάρδα Dijon

ΣΑΛΑΤΑ ΜΕ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΣΧΑΡΑΣ – €8
Με μαριναρισμένο πράσινο κολοκύθι, φρέσκο
κρεμμυδάκι, ραπανάκι και σάλτσα με πορτοκάλι,
λάδι βασιλικού και δυόσμο

Σε όλες τις συνταγές χρησιμοποιείται έξτρα παρθένο ελαιόλαδο από την Φουρνή Κρήτης δικής μας παραγωγής.
Παρακαλούμε πολύ να μας ενημερώσετε για οποιαδήποτε αλλεργία η διατροφική απαίτηση που πρέπει να γνωρίζουμε κατά την προετοιμασία του γεύματός σας.
Στις τιμές περιλαμβάνονται όλες οι νόμιμες επιβαρύνσεις και φόροι.
Υπεύθυνος Chef: Βασίλης Δημητρίου

DACOS TAVERN
Ώρες λειτουργίας 12:00 -17:30

ââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââ Ζυμαρικά ââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââ
Æ ΦΡΕΣΚΑ ΚΡΗΤΙΚΑ
ΖΥΜΑΡΙΚΑ – €13

ΚΡΗΤΙΚΟ ΡΙΖΟΤΟ –

ΤΑΛΙΑΤΕΛΕΣ ΜΕ
ΜΕΛΑΝΙ – €15

Με ποικιλία μανιταριών και
σάλτσα απο Κρητικό τυρί
γαλένι κ φρέσκο βούτυρο
Ελούντας

€11

Ταρτάρ γαρίδας, αβοκάντο,
τοματίνια, φρέσκο
κρεμμυδάκι, άνηθο και
μαϊντανό

Με καπνιστό απάκι,
μοσχαρίσιο λουκάνικο,
φρέσκο κρεμμύδι κ γραβιέρα
Κρήτης

âââââââââââââââââââââââââââââââââââ Σάντουιτς - Πίτες - Μπέργκερ âââââââââââââââââââââââââââââââââââ
ΜΠΑΓΚΕΤΑ ΧΩΡΙΑΤΙΚΗ – €9

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΙΤΑ – €10

Μοσχάρι παραδοσιακά ψημένο, γιαούρτι με
πιπεριά Φλωρίνης, ρόκα, φλούδες απο
κεφαλοτύρι

Με κομμάτια καπνιστού κοτόπουλου, ποικιλία
μανιταριών, πηχτόγαλο Χανίων και γραβιέρα
Νάξου

ΧΟΙΡΙΝΟΣ ΓΥΡΟΣ – €9.5

Æ ΠΙΤΣΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

Με τζατζίκι, ντομάτα, κρεμμύδι κ Ελληνική πίτα

Με τυρί, ντομάτα κ φρέσκα φύλλα ρόκας

PALM ΜΠΕΡΓΚΕΡ – €10

Μοσχαρίσιο ζουμερό μπιφτέκι σε ψωμάκι μπριός με μπέικον, ντομάτα, γιαούρτι με μυρωδικά και
μαρμελάδα κρεμμύδι

ââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââ Κυρίως Πιάτα ââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââ
ΚΟΚΟΡΑΚΙ ΣΧΑΡΑΣ – €14

ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΑ ΜΠΡΙΖΟΛΑ – €19

Με πατάτα οφτή γεμιστή με γαλένι και γραβιέρα,
φρέσκο κρεμμύδι, δυόσμο και σάλτσα κρασιού

Με πατάτα οφτή γεμιστή με γαλένι και γραβιέρα,
φρέσκο κρεμμύδι, δυόσμο και σάλτσα κρασιού

ΧΟΙΡΙΝΗ ΜΠΡΙΖΟΛΑ ΣΧΑΡΑΣ – €14

ΦΙΛΕΤΟ ΦΡΕΣΚΟΥ ΨΑΡΙΟΥ – €16

Με πατάτα οφτή γεμιστή με γαλένι και γραβιέρα,
φρέσκο κρεμμύδι, δυόσμο και σάλτσα κρασιού

Λαβράκι σχάρας με βραστά λαχανικά ή σαλάτα
εποχής

ΦΡΕΣΚΟ ΨΑΡΙ ΗΜΕΡΑΣ – € 35 / KG

Σερβίρεται με βραστά λαχανικά ή σαλάτα εποχή

ââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââ Γλυκά ââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââ
Æèë ΚΟΥΜΠΑΝΙΑ – €7
Κρητικοί προζυμένιοι
λουκουμάδες με θυμαρίσιο
μέλι, καβουρδισμένους
ξηρούς καρπούς και σουσάμι

Æ ΦΡΟΥΤΑ ΕΠΟΧΗΣ – €7
Æ ΜΥΖΗΘΡΟΠΙΤΕΣ –
€6

Με θυμαρίσιο μέλι

ΠΑΓΩΤΟ, 2 ΜΠΑΛΕΣ
– €4.5

Επιλογή απο στρατσιατέλα,
κακάο με σταγόνες
σοκολάτας, καραμέλα,
βύσσινο, βανίλια

Σε όλες τις συνταγές χρησιμοποιείται έξτρα παρθένο ελαιόλαδο από την Φουρνή Κρήτης δικής μας παραγωγής.
Παρακαλούμε πολύ να μας ενημερώσετε για οποιαδήποτε αλλεργία η διατροφική απαίτηση που πρέπει να γνωρίζουμε κατά την προετοιμασία του γεύματός σας.
Στις τιμές περιλαμβάνονται όλες οι νόμιμες επιβαρύνσεις και φόροι.
Υπεύθυνος Chef: Βασίλης Δημητρίου

