Καλώς Όρισες!
Βρίσκεσαι στο «ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ» στο Ενετικό Λιμάνι Χανίων, στο πιο σημαντικό
μέρος της πόλης μας. Γι’ αυτήν ακριβώς τη θέση, οι Τούρκοι κατακτητές του νησιού
είχαν δημιουργήσει προμαχώνα, για να αντιμετωπίζουν τους εισβολείς.
Το ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ δεσπόζει στο πανέμορφο Ενετικό Λιμάνι, με τις ανθρώπινες
αισθήσεις να γεμίζουν από ευφορία, καθώς χάνονται μέσα στην ομορφιά του
τοπίου που απλώνεται μπροστά τους. Η ευφορία των αισθήσεων κορυφώνεται με
τις απολαύσεις της Κουζίνας που σου προσφέρουμε στο ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ.
Τα αγαθά της Κρητικής Γης, απαράμιλλα σε χρώματα και αρώματα,
χρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη στις μοναδικές δημιουργίες υψηλής διατροφικής,
γευστικής και αισθητικής αξίας. Πιάτα που προέρχονται από την παραδοσιακή
κρητική διατροφή και πιάτα που περιέχουν το μεράκι και τη φαντασία του Σεφ και
των Συνεργατών μας, ένα ταξίδι στον διαχρονικό γαστρονομικό πολιτισμό του
νησιού μας, που ελπίζουμε να σου μείνει αξέχαστο!
Καλή Όρεξη!
Welcome!
You are in «MONASTIRI» at the Venetian Harbour of Chania, in the most
important place of our city. From this very point, the Turkish conquerors of the
island had created a bastion to face the invaders.
MONASTIRI dominates the beautiful Venetian Harbour, with the human senses
filled with euphoria as they are lost in the beauty of the landscape that spreads in
front of them. The euphoria of the senses culminates in the delights of the Cuisine
that we offer you at MONASTIRI.
The Cretan products are used as raw material in the unique creations of high
nutrition, taste and value. Dishes from the traditional Cretan diet and dishes that
contain the taste and imagination of the chef and our collaborators, a trip to the
culinary tradition of our island, which we hope will be unforgettable!
Good appetite!

ορεκτικά - appetizers
Ψωμί του φούρναρη με μεσογειακό ντιπ
Bread with mediterranean dip....................................................................................................................
Κριθαροκουλούρα με ντομάτα, ντοματίνια, φρέσκια μυζήθρα και ρίγανη
Dakos - barley rusk with tomato, cherry tomatoes, fresh mizithra cheese and oregano...............
Φέτα ψητή με μαρμελάδα αχλάδι σχάρας, κρεμμύδι, σε φύλλο από σουσάμι
Grilled feta cheese with pear jam, onion in a sesame crust.................................................................
Τζατζίκι με ψωμί σχάρας μυρωδικών, ελιές καλαμών και ελαιόλαδο
Tzatziki with grilled bread, herbs, olives and olive olive oil.................................................................
Φρέσκες τηγανητές πατάτες με φλούδα και ντιπ γιαουρτιού με ρίγανη
Fried potatoes with yoghurt dip and oregano.........................................................................................
Αλμυρός μπακλαβάς με μανούρι ξερά φρούτα, κολοκύθα και ρακόμελο
Salty baklava with manouri cheese, dried fruits, pumpkin and raki with honey................................
Μανιτάρια σχάρας με πουρέ πατάτας γραβιέρα και λάδι σύγκλινο
Grilled mushrooms with potato puree, graviera cheese and smoked pork «siglino» ......................
Γεμιστή τηγανητή ντομάτα με ρύζι, φέτα, σάλτσα γιαούρτι, ντομάτα και δυόσμο
Fried stuffed tomato with rice, feta cheese, yoghurt sauce, tomato and mint..................................
Καπνιστό χοιρινό με παντζάρι, ρόκα, λευκά μανιτάρια και κεφαλοτύρι
Smoked pork with beetroot, arugula, white mushrooms and kefalotiri cheese................................
Καλτσούνια χορτάρινα ή τυριού με χειροποίητο χωριάτικο φύλλο
Kaltsounia - cretan pies with greens or cheese with homemade phyllo dough...............................
Λαδένια πίτα φούρνου με φρέσκια ντομάτα κρεμμύδι, σαλάμι κατσικίσιο και γραβιέρα
Open baked pie (pizza like) with fresh tomato, onion, salame, graviera cheese..............................

θαλασσινά ορεκτικά - seafood appetizers
Σαρδέλες ψητές με σκορδόψωμο ντομάτας και φρέσκια ρίγανη
Grilled sardines with garlic bread, tomato and fresh oregano............................................................
Ντολμαδάκια με ρύζι, λεμονάτες γαρίδες* και πουρέ καρότο
Stuffed vine leaves with rice shrimps* in lemon sauce and carrot puree.........................................
Γαύρος μαρινάτος με λευκό ταραμά πίκλες, αγγούρι, άνηθο και αυγοτάραχο
Marinated anchovy with tarama, pickles, cucumber, anice and fish roe.............................................
Καλαμάρι* ψητό με σιτάρι και λαχανικά και σάλτσα χορταρικών με λεμόνι
Grilled calamari* with wheat grains, vegetables and greens sauce with lemon...............................
Γαρίδες* τηγανητές σε φύλλο κανταΐφι με σάλτσα σαγανάκι και βασιλικό
Fried shrimps* with kadaifi phyllo and saganaki sauce with basil.......................................................
Λαβράκι καπνιστό με μαύρες φακές σέλερι, βαλεριάνα και ψητό καρότο
Smoked sea bass with black lentins, celery, valeriana and grilled carrot...........................................

σαλάτες - salads
Κρητική με παξιμάδια, αβοκάντο, ντομάτα, πατάτα κολοκύθι, αγγούρι, ελιές και φρέσκια μυζήθρα
Cretan salad with rusks, avocado, tomato, potato, zucchini, cucumber,
olives and fresh mizithra cheese................................................................................................................
Πράσινη με φράουλες, ανθότυρο, σύκα, πίτα σχάρας και χαρουπόμελο
Green salad with strawberries, soft white cheese, figs, grilled pita and carob honey.....................
Σαλάτα με παστουρμά τόνου και ψητά λαχανικά, αβοκάντο και εσπεριδοειδή
Salad with tuna pastrami - pastourma, grilled vegetables, avocado and citrus fruits....................
Ρόκα με κοτόπουλο απάκι, κρουτόν τοματίνια, γιαούρτι και γραβιέρα
Arugula with chicken apaki, croutons, cherry tomatoes, yoghurt and graviera cheese...................
Λάχανο, καρότο, πιπεριά, απάκι καπνιστό, ρόδι, δαμάσκηνο και σάλτσα μέλι μουστάρδα
Cabbage, carrot, peppers, smoked pork «apaki», pomegranate,
plum and honey-mustard sauce.................................................................................................................
Βραστή σαλάτα με κολοκύθι, ψητά πλευρώτους, δυόσμο και τουρσί καρότο
Boiled salad with zucchini, grilled plevrotous mushrooms, mint and carrot pickles.......................

ζυμαρικά & ρύζι - pasta & rice
Σκιουφιχτά μακαρόνια με μανιτάρια, ξερό ανθότυρο, κολοκύθα και φρέσκια ρίγανη
Skioufihta - cretan traditional pasta with mushrooms,
anthotiros - dry white cheese, zucchini and oregano............................................................................
Τραχανάς μοναστηριακός με ψητά μπούτια κόκορα, χαλούμι, στάκα και λευκό κρασί
Trachanas - greek traditional pasta with grilled rooster thighs,
haloumi cheese, staka and white wine......................................................................................................
Πιλάφι χανιώτικο με γιαούρτι, μπούτι κοτόπουλο και αρνίσιο παϊδάκι
Pilafi - cretan boiled rice with yoghurt, chicken thigh and lamb chop................................................
Χυλοπίτες με θαλασσινά (γαρίδα*, μύδια, χταπόδι*, καλαμάρι*) ντομάτα, βασιλικό και αυγοτάραχο
Hilopites - greek traditional pasta with seafood (shrimps*, mussels, octopus*,
calamari*), tomato, basil and fish roe......................................................................................................
Κριθαράκι με γαρίδες*, κολοκύθι ντομάτα, φέτα, γιαούρτι και μυρωδικά
Kritharaki - cretan orzo with shrimps*, zucchini,
tomato, feta cheese, yoghurt and herbs..................................................................................................

κυρίως κρέατα - meat dishes
Χοιρινή μπριζόλα ψητή με πουρέ σελινόριζα, πράσο και λεμονοθύμαρο
Grilled pork steak with celery puree, leek and lemon with thyme.......................................................
Στήθος κοτόπουλο με μπριάμ ψητών λαχανικών, οξύγαλα και μοσχολέμονο
Chicken breast with grilled vegetables, sour milk and lime.................................................................
Μπιφτέκι μοσχαρίσιο με τραγανές πατάτες φούρνου, σάλτσα φέτα με δενδρολίβανο
Beef burger with crunchy oven baked potatoes, feta cheese sauce with rosemary........................
Αρνίσια μπριζολάκια σχάρας με χόρτα εποχής, μανιτάρια και αυγολέμονο με λουίζα
Grilled lamb steaks with seasonal greens, mushrooms,
egg & lemon sauce with verbena...............................................................................................................
Σπαλομπριζόλα μοσχαρίσια με οφτή πατάτα, λαγόχορτο,
καπνιστή ντομάτα και βούτυρο με βότανα

Ribe eye steak with baked potato, salsify, smoked tomato and herbs butter..................................

κυρίως θαλασσινά - seafood dishes
Καλαμαράκι* σχάρας με κρέμα από κολοκύθα και αχνιστό σπανάκι
Grilled calamari with zucchini cream and steamed spinach................................................................
Χταπόδι* ψητό με φάβα, τουρσί κρεμμύδι, ξερά ντοματίνια και πετιμέζι
Grilled octopus with fava beans, onion pickles,
dried cherry tomatoes and petimezi sauce..............................................................................................
Γαρίδες* σχαράς με κουνουπίδι σχάρας ντομάτα, ελιές, αχινό και φρέσκο κρεμμύδι
Shrimps with grilled cauliflower, tomato, olives, sea urchin and fresh onion....................................
Τσιπούρα φιλέτο με κολοκυθάκια αχνιστά και φασκόμηλο
Grilled sea bream with steamed zucchini and sage..............................................................................
Μπακαλιάρος* τηγανητός σε ψωμί, ελαφριά σκορδαλιά, τουρσί παντζάρι και μυρωδικά
Fried cod fish in bread, skordalia -garlic dip, beetroot pickle and herbs...........................................
Φρέσκο ψάρι ημέρας - Fresh fish of the day Α’ ....................................................................................
Φρέσκο ψάρι ημέρας - Fresh fish of the day Β’......................................................................................

πιάτα για δύο άτομα - courses for 2 pers
Μισό κοτόπουλο με σταμναγκάθι, πατάτες ψητές, κολοκύθι και σιρόπι τσικουδιάς
Half chicken with stamnagathi greens, baked potatoes, zucchini and tsikoudia.............................
Κότσι χοιρινό με μπύρα, θρούμπι, μέλι, πορτοκάλι και χωριάτικες τηγανητές πατάτες
Pork shank with beer, thyme, honey, orange and fried potatoes.......................................................
Αρνάκι κλέφτικο στην λαδόκολλα με λαχανικά και φρέσκα βότανα
Lamb kleftiko in baking paper with vegetables and fresh herbs.........................................................

μπύρες & ποτά - beers & drinks
Amstel / Alpha / Heineken 330ml.................................................................................................
Μάμος - Mamos 500ml.....................................................................................................................
Fischer 330ml....................................................................................................................................
Alpha Weiss 500ml...........................................................................................................................
Amstel Radler 330ml........................................................................................................................
Amstel free 330ml............................................................................................................................
Sol 330ml............................................................................................................................................
Χάρμα Μπύρα βαρελίσια
Charma Beer draught 400ml / 250ml............................................................................................
Χάρμα βαρελίσια μαύρη
Charma Beer black draught 400ml / 250ml..................................................................................
Αναψυκτικα Refreshments................................................................................................................
Τόνικ Tonic...........................................................................................................................................
Εμφιαλωμένο νερό μεγάλο Bottled water big...............................................................................
Ανθρακούχο νερό μεγάλο Sparkling water big..............................................................................

ciders
Strongbow Red Berries 330ml.......................................................................................................
Strongbow Apple 330ml..................................................................................................................
Μηλοκλέφτης / Milokleftis 330ml...................................................................................................
Ρετσίνα Χανίων Retsina from Chania..............................................................................................
Τσικουδιά καραφάκι μικρό Tsikoudia small caraff.........................................................................
Τσικουδιά καραφάκι μεγάλο Tsikoudia big caraff..........................................................................
Ούζο Βαρβαγιάννη Ouzo Varvayiannis ..........................................................................................
Ούζο Πλωμάρι Ouzo Plomari............................................................................................................
Ούζο Πιτσιλαδή Ouzo Pitsiladis........................................................................................................

Για χορτοφάγους / Vegetarian
Χωρίς γλουτένη / Gluten Free
(*): Κατεψυγμένα / Frozen

Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις.
Service and taxes are included.
Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει
εάν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό στοιχείο (απόδειξη - τιμολόγιο).
Consumer is not obliged to pay if the notice of payment
has not been received (receipt - invoice).
ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΕΝ ΣΕΡΒΙΡΕΙ ΑΛΚΟΟΛ
ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ.
NO ALCOHOL SERVED UNDER THE AGE 18.
Η επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να διαθέτει έντυπα δελτία σε ένα ειδικό χώρο κοντά
στην έξοδο, για την καταγραφή τυχόν παραπόνων.
The establishment is obliged to have a printed form available
in a special location near the exit,for the registration of any complaints.
Υγειονομικός Υπεύθυνος: Πολυχρόνης Ανδρέας
Το κατάστημα τηρεί προδιαγραφές ISO και HACCP.

11-12 Akti Tobazi
Chania - Crete - Greece
T: +3028210 55527
monastiritaverna@gmail.com
www.monastiri-taverna.gr

