Ο Kέρτος όπως θα το ακούσετε στην Κρήτη, ή κιούρτος για την υπόλοιπη Ελλάδα
είναι ένα χειροποίητο παραδοσιακό αλιευτικό εργαλείο που κατασκευαζόταν με πλέξη
καλαμιού. Αργότερα το καλάμι αντικαταστάθηκε από μεταλλικό σύρμα.
Το ψάρεμα με κιούρτο είναι πολύ διαδεδομένο τόσο στις Ελληνικές όσο και στις
Κυπριακές θάλασσες. Ο κιούρτος στην Κύπρο λέγεται και Σκαρκά λόγω του ότι
στην Κύπρο χρησιμοποιούσαν κιούρτους για να παγιδεύουν μεγάλους Σκάρους.
Πρόκειται για ένα τεμπέλικο ψάρεμα, αφού δεν χρειάζεται εξειδικευμένη διαδικασία
ούτε κόπος για το ρίξιμο ενός κιούρτου.
Ένας Κέρτος για να δουλέψει καλά θα πρέπει να έχει σκιουριάσει πρώτα. Είναι
απαραίτητο να δολωθεί σωστά με τέτοιον τρόπο ώστε το ψάρι να μην μπορεί να τρώει
από το εξωτερικό μέρος του Κέρτου. Πρέπει συνεπώς να δελεαστεί, να μπει μέσα και
να παγιδευτεί.
Kertos, as it is heard on Crete or Kiourtos for the rest of Greece is a traditional fishing gear handmade from weave reed. Later on, the braid was
replaced by metal wire. Fishing with a Kertos is very popular both in Greece
and Cyprus. On Cyprus Kertos is also called Skarka because it is used to
catch skaros fish.
It is a leisurely way to fish since no specific technique or fishing skills are
needed to toss a Kertos. In order for the Kertos to work properly it should
first come to rust. The bait used in the Kertos must be placed in a way, so
as the fish cannot reach it from the outside. Therefore the fish are attracted and trapped into the Kertos.

Κertos Signature recipes
Vegetarian
Ψωμί ανά άτομο | Bread per person
Σκορδόψωμο | Garlic bread
Σκορδόψωμο Special | Garlic bread Special

Ορεκτικά Starters
Κρητικός ντάκος
Cretan dakos “barley rusk with tomato, Cretan cheese & olive oil’’
Ντολμαδάκια χειροποίητα και ανθοί
stuffed grape vine leaves and zucchini flowers
Κολοκυθοκεφτέδες
fried zucchini balls
Kεφτεδάκια
Fried meatballs
Πατάτες τηγανητές
French fries
Ποικιλία τηγανητών ή ψητών λαχανικών
Variety of fried or grilled vegetables
Φέτα ψητή με ντομάτα, κρεμμύδι και πιπεριά
Roast feta cheese with tomato, onion and pepper
Φέτα φακελωμένη σε φύλλο κρούστας με μέλι και σουσάμι
feta cheese wrapped in foil with flower honey and sesame
Γραβιέρα σαγανάκι
‘‘Saganaki’’ fried Cretan yellow cheese
Πιπεριά γεμιστή με γαρίδες, τυρί και κόλιανδρο
Pepper stuffed with shrimps, cheese and coriander
Μανιτάρια σχάρας πλευρώτους με λαδολέμονο
Grilled mushrooms with olive oil and lemon sauce
Φάβα με φινόκιο και καπνιστή πέστροφα
Fava (yellow split peas) with fennel and smoked trout
Καραμελωμένο χταπόδι*
Caramelized octopus*
Γαρίδες σαγανάκι
Shrimps in tomato sauce with feta cheese
Σαγανάκι με φρέσκα μύδια
Fresh mussels in tomato sauce with feta cheese

Αχινοσαλάτα
Sea urchin eggs (fresh and raw)
Φύκια Γραμβούσας
Seaweed from “Gramvousa” (fresh with vinaigrette)
Φρέσκα μύδια αχνιστά με ούζο, λεμόνι και δυόσμο
Fresh mussels steamed with lemon, ouzo and mint
Γαρίδες* Ν4 με σκόρδο, τσικουδιά και θρούμπι
Shrimps* N4 with garlic, savory and raki

* κατεψυγμένο | * frozen

Γαύρος μαρινάτος
Marinated anchovy

Oμελέτες Omelettes
Ζαμπόν-Τυρί
Ham and cheese
Σπέσιαλ
Special
Λαχανικών
Vegetables
Με γαρίδες*
With shrimps*
* κατεψυγμένο | * frozen

Σαλάτες αλοιφές χειροποίητες
Handmade cream salads
Τζατζίκι | Tzatziki
Σκορδαλιά | Garlic cream
Ταραμάς | White fish roe cream
Μελιτζανοσαλάτα | Eggplant salad
Τυροκαυτερή | Tyrokafteri (Spicy cream cheese)
Φάβα | Fava (Yellow split peas)

Κέρτος με σταμναγκάθι**, διάφορα λαχανικά, χταπόδι και πετιμέζι
Kertos salad with wild mountain greens, varius vagetables,
octopus and molasses
Χωριάτικη με φέτα
Greek salad with feta cheese
Κρητική με βραστή πατάτα, αυγό, μυζήθρα και κρητικό ντάκο
Cretan salad with boiled potato, egg, mizithra (Cretan cream cheese)
and Cretan rusk “dakos”
Ντοματίνια σαλάτα με μυζήθρα, κάπαρη και κρίταμο
Cherry tomatoes salad with myzithra (Cretan cream cheese),
capers and kritamo
Ορεινή με γραβιέρα, ρόδι, σύκο και σταμναγκάθι
Mountain salad with Cretan yellow cheese, fig, pomegranate
and wild mountain greens
Πράσινη με διάφορα λαχανικά, λόλα, ρόκα, λιαστή ντομάτα,
κρουτόν, βαλσάμικο, μέλι και φλούδες γραβιέρας
Green salad with various vegetables, lola, arugula, sun-dried tomatoes,
croutons, balsamic vinegar, honey and Cretan yellow cheese flakes
Του ναύτη με σολομό, μαρούλια, ντρέσινγκ γιαουρτιού
με λεμόνι και άνηθο
Navy salad with salmon, lettuces, yoghurt dressing
with lemon and dill
Θαλασσινή με γαρίδες, μαρούλι,
dressing από πορτοκάλι και μουστάρδα
Sea salad with shrimps, lettuce,
orange and mustard dressing
Χόρτα εποχής
Boiled seasonal greens
Τονοσαλάτα
Tuna salad
** Ρωτήστε μας | Ask us

Πάστα-Ριζότο Pasta-Risotto
Ζυμαρικά ολικής αλέσεως με φρέσκια τομάτα και Κρητική μυζήθρα
Whole grain pasta with fresh tomato and myzithra, a Cretan cream cheese
Γαριδομακαρονάδα ‘’a la creme’’ με ούζο και πιπεριές Φλωρίνης
Spaghetti àla cream with shrimps, ouzo and Florina’s peppers
Γαριδομακαρονάδα με φρέσκο μαϊντανό
Spaghetti with shrimps and fresh parsley
Παπαρδέλες με σολομό
Pappardelle with salmon
Κριθαρότο με χτένια
Kritharoto (Orzo pasta) with scallops
Κριθαρότο γαρίδας
Kritharoto (Orzo pasta) with shrimps
Ριζότο σουπιάς στο μελάνι της
Cuttlefish ink risotto
Ριζότο γαρίδας
Shrimps risotto
Μυδοπίλαφο
Mussel Pilaf
Αχινομακαρονάδα με πιπεριά τσίλι
Spaghetti with fresh sea urchins and chili pepper
Μεσογειακή μακαρονάδα θαλασσινών (2 ατόμων)
Mediterranean seafood pasta (2 persons)
Αστακομακαρονάδα (2 ατόμων) Kgr
Spaghetti with lobster (2 persons) Kgr
*Ζητήστε μας και ζυμαρικά χωρίς γλουτένη | Ask us Gluten free pasta

Από τη Θάλασσα From the Sea Fresh-Fish
Τσιπούρα σχάρας φρέσκια
Grilled fresh sea bream
Λαυράκι σχάρας φρέσκο
Grilled fresh sea bass
Ξιφίας σχάρας φρέσκος
Grilled fresh swordfish
Σολομός σχάρας φρέσκος
Grilled fresh salmon
Τόνος φρέσκος φιλέτο σχάρας
Grilled fresh tuna fillet
Μαρίδα φρέσκια
Fresh sprat fried
Αθερίνα φρέσκια
Fresh smelt fried
Γαύρος φρέσκος
Fresh anchovy fried
Μπακαλιάρος* τηγανητός με σκορδαλιά
Fried salty cod* with garlic cream
Γαλέος φρέσκος
Fresh tope
Κουτσομούρα (μερίδα)
Fresh mullet (portion)
Κουτσομούρα (Kgr)
Fresh mullet (Kgr)
Μπαρμπούνια (Kgr)
Red mullet (Kgr)
Φρέσκα πελαγίσια ψάρια ημέρας Ά (Κgr)
Catch of the day fish ‘A (Kgr)
Κακαβιά (Kgr)
Bouillabaisse (Kgr)
Ψαρόσουπα με φρέσκο ψάρι (Kgr)
Fish soup with fresh fish (Kgr)
Αστακός / Κωλοχτύπα(Κgr)
Lobster / Slipper lobster (Kgr)
Ποικιλία θαλασσινών μικρή
Small seafood variety (2 persons)
Ποικιλία θαλασσινών μεγάλη
Βig seafood variety (4 persons)

Θαλασσινά – Seafood
Γαριδάκι φρέσκο τηγανητό
Fresh baby shrimps
Καλαμάρι φρέσκο τηγανητό ή σχάρας
Fresh fried or grilled squid
Σουπιά φρέσκια σχάρας ή κρασάτη τηγανητή
Fresh grilled or fried cuttlefish
Χταπόδι φρέσκο σχάρας
Fresh octopus grilled
Σαρδέλα φρέσκια σχάρας
Fresh sardines grilled
Παντρεμένη σαρδέλα φρέσκια σχάρας
Fresh married sardines (parsley, garlic, mustard)
Καλαμάρι* τηγανητό
Fried squid*
Καλαμάρι σχάρας με πέστο βασιλικού
Grilled squid with basil pesto
Σουπιά* γεμιστή
Cuttlefish* stuffed with tomato, feta cheese, pepper and spices
Σουπιά* σχάρας
Grilled cuttlefish*
Καραμελωμένο χταπόδι*
Caramelized octopus*
Χταπόδι* σχάρας
Grilled octopus*
Γαρίδες* σχάρας Ν1
Grilled shrimps* N1 (big)
Γαρίδες* Ν4 ψητές, βραστές, τηγανητές
Shrimps* N4 grilled / boiled/ fried
Γαρίδες* jumbo ψητές, βραστές, τηγανητές
Shrimps* jumbo grilled / boiled/ fried
* κατεψυγμένο | * frozen

Της ώρας Grill
Παϊδάκια
Lamb chops
Χοιρινή μπριζόλα
Pork chop
Σουβλάκι Χοιρινό
Pork Souvlaki
Κοτόπουλο φιλέτο
Chicken fillet
Κοτόπουλο φιλέτο “a la crème” με μανιτάρια
Chicken fillet “a la crème” with mushrooms
Μπιφτέκια σχάρας
Grilled burgers
Λουκάνικα χωριάτικα
Traditional sausages
Χοιρινό φιλέτο με σάλτσα και σταμναγκάθι
Pork fillet with sauce and wild mountain greens
Μοσχαρίσια μπριζόλα (+/- 500gr)
Beef steak
Μοσχαρίσιο φιλέτο με άγρια μανιτάρια
Beef fillet with wild mushrooms
“Surf and Turf” μοσχαρίσιο φιλέτο με γαρίδες
“Surf and Turf” beef fillet with shrimps
Ποικιλία κρεατικών μικρή
Small meat variety (2 persons)
Ποικιλία κρεατικών μεγάλη
Big meat variety (4 persons)

Φρέσκα πιάτα ημέρας Dish of the day
Μουσακάς
Moussaka
(a rich tomato meat sauce layered with eggplant and béchamel sauce)
Παστίτσιο
Pasticcio
(pasta with cheese, ground beef, spices and béchamel sauce)
Μακαρόνια με κιμά
Pasta Bolognese
Στιφάδο
Stew beef
Κοτόπουλο με μπάμιες στο φούρνο
Baked chicken with okra
Κλέφτικο
“Kleftiko” lamb in the lacon cooked in the oven
Μπουρέκι Χανιώτικο
Cretan “Bureki”
(pie with zucchinis, potatoes, cheese and breadcrumbs)
Γεμιστά
Stuffed tomatoes and peppers with rice and herbs
Φασολάκια λαδερά
Slow-cooked green beans

Ρωτήστε μας για τα μαγειρευτά πιάτα ημέρας!
Ask us about daily home cooked dishes!

Επιδόρπια Desserts
Παγωτό σπέσιαλ
Special ice-cream

7.00

Γιαούρτι με μέλι
Yoghurt with honey

3.90

Γιαούρτι με μέλι και φρούτα
Yoghurt with honey and fruits

6.00

Σφακιανή πίτα με μέλι
“Sfakian” Cretan pie stuffed with anthotiro cheese and honey

3.80

Μωσαϊκό - Λεμονόπιτα - Πορτοκαλόπιτα (με παγωτό)
Mosaic Cake - Lemon pie - Orange pie (with ice cream)

6.00

Καφέδες Coffees
Ελληνικός | Greek coffee

2.00

Ελληνικός διπλός | Greek coffee double

2.30

Νες καφέ φραπέ | Nescafé frappe

2.30

Νες καφέ | Nescafé

2.30

Φίλτρου | Filtered coffee

2.30

Εσπρέσο | Espresso

2.30

Εσπρέσο διπλό | Espresso double

2.80

Καπουτσίνο | Cappuccino

3.00

Espresso Freddo

3.20

Cappuccino Freddo

3.50

Irish coffee

7.00

Τσάι | Tea

2.30

Φυσικός χυμός πορτοκάλι | Fresh orange juice

2.50

Αναψυκτικά Beverages
Coca Cola - Light 250ml

2.00

Sprite 250ml

2.00

Fanta πορτοκάλι / λεμόνι 250ml | orange / lemon

2.00

Soda 250ml

2.00

Tonic 250ml

2.00

Αναψυκτικά Χανίων Γεράνι
Gerani local soft drinks
Γκαζόζα 250ml | Soda Water

2.00

Μπυράλ 250ml | Byral

2.00

Πορτοκαλάδα 250ml | Orangeade

2.00

Λεμονάδα 250ml | Lemonade

2.00

Νερό εμφιαλωμένο 750ml / 1L | Mineral bottled water

1.50 / 2.00

Ανθρακούχο νερό μικρό | Small bottle sparkling water

2.00

Ανθρακούχο νερό μεγάλο | Big bottle sparkling water

5.00

Ελληνικά ποτά Greek drinks
Ούζο Σταλιά Νικολιουδάκη Χανιώτικο
Local Ouzo Nikolioudaki

8.00

Ούζο καραφάκι (mini Πλωμάρι)
Ouzo carafe (mini Plomari)

8.50

Ούζο καραφάκι Βαρβαγιάννη (πράσινο / μπλέ)
Ouzo carafe Varvagiannis (green / blue)

9.00

Ούζο καραφάκι “Καζανιστό 100% Στουπάκη” 200ml
Ouzo carafe ‘’Kazanisto 100% Stoupakis’’ 200ml

8.50

Ούζο Πιτσιλαδή
Ouzo Pitsiladis

11.00

Ούζο 12
Ouzo 12

7.50

Τσίπουρο καραφάκι με ή χωρίς γλυκάνισο
Tsipouro with or without anise

8.50

Κρητικά ποτά Local distilled beverages
Τσικουδιά καραφάκι 100ml / 200ml χύμα
Raki carafe 100ml/200ml
Ρακόμελο καραφάκι 200ml
Rakomelo (raki with honey) carafe 200ml
Ρετσίνα Χανίων
Local Retsina Wine

Μπύρες/ Beer
ΛΑΥΚΑΣ ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ (από Χανιά) 330ml
LAFKAS White Mountains from Chania 330ml
ΜΑΜΟΣ | MAMOS Greek beer
EZA / EZA Greek beer
Άλφα / Alfa Greek beer
Άλφα weiss 500ml / Alfa weiss Greek beer 500ml
Άλφα βαρέλι 300ml / 500ml | Draft Alfa Greek beer 300ml/500ml
Μύθος 500ml | Mythos Greek Beer 500ml
Fix Greek Beer 500ml
Amstel 500ml
Amstel Radler 500ml
Beer Alcohol free 500ml
Heineken 500ml
Fischer 500ml
Kaiser 500ml

Ποτά Spirits
Gin

Mojito

Vodka

Aperol Spritz

Rum

Campari

Whisky

Martini

Metaxa brandy

Amaretto

Seafood Restaurant

Στον κατάλογό μας δεν αναφέρονται όλα τα συστατικά των τροφίμων.
Παρακαλούμε ρωτήστε μας πριν παραγγείλετε σε περίπτωση
που έχετε αλλεργίες σε συγκεκριμένα τρόφιμα.
Our menu descriptions do not contain all ingredients.
Please ask us before ordering if you have any particular allergy or requirements.

Στις τιμές συμπερινονται Φ.Π.Α. & όλες οι νόμιμες επιβαρύνσεις.
Ο τιμοκατάλογος μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς προειδοποίηση.
The prices can be changed without notice.
Prices are inclusive of all taxes & duties
Αγορανομικός Υπεύθυνος: Σημαντηράκη Γεωργία
Απαγορεύεται η κατανάλωση αλκοόλ κάτω των 18 ετών.
No alcohol will be served to patrons under 18 years of age.
Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ).
CONSUMER IS NOT OBLIGED TO PAY IF THE NOTICE OF PAYMENT HAS NOT BEEN RECEIVED (RECEIPT - INVOICE).
Στο κατάστημά μας υπάρχει κουτί παραπόνων.

www.kertos.gr

