Π Α ΡΑ Δ Ο Σ Ι Α Κ Η ΤΑ Β Ε Ρ Ν Α Ε Ι Ρ Η Ν Η

menu

c r e ta n s p e c i a lt i e s

Όλα μας τα φαγητά διατίθενται και σε πακέτo.
Delivery service or take out:
Please call +3028210 39470
tavernairene1979@gmail.com

Η οικογενειακή ταβέρνα Ειρήνη ιδρύθηκε το 1979 και είναι ίσως η παλαιότερη
στο Ακρωτήρι. Ήταν ιδέα της γιαγιάς Ειρήνης, η οποία ξεκίνησε αρχικά
ως καφενείο - μεζεδοπωλείο, όπου μαγείρευε και σερβίριζε παραδοσιακές
Κρητικές συνταγές που έμαθε από τη μητέρα της. Με αγάπη και αφοσίωση
στην παράδοση, η γιαγιά Ειρήνη, αν και χωρίς γνώση της Αγγλικής γλώσσας,
κατάφερε να κάνει φίλους από κάθε γωνιά του πλανήτη και η ταβέρνα της να
συστήνεται σε κάθε τουριστικό οδηγό του Ακρωτηρίου.
Σήμερα η ταβέρνα Ειρήνη, συνεχίζει να σας προσφέρει παραδοσιακά Κρητικά
πιάτα τα οποία παρασκευάζονται με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο και αγνά
υλικά, δικής μας παραγωγής.
Καλή σας απόλαυση!

The family tavern «Irene» was founded in 1979 and is probably the oldest
in the area of Akrotiri. It was Grandma Irene’s idea, which initially started
as a small cafe - where she cooked and served traditional Cretan recipes
she learned from her mother. With love and devotion to tradition, Grandma
Irene, although without any knowledge of English, was able to make
friends from all over the world and the tavern to be recommended in every
guidebook of Chania.
Nowadays our tavern continues to serve traditional Cretan dishes prepared
with extra virgin olive oil and fresh ingredients of our own production.
Enjoy your meal!

Ψωμί - ελαιόλαδο ανά άτομο ........ Bread olive oil per person

ΟΡΕΚΤΙΚΑ

APPETIZERS

Ντάκος ........ Dakos

Παξιμάδι, ντομάτα,
μυζήθρα, ρίγανη, ελαιόλαδο

Rusk, tomato, mizithra cheese,
oregano, olive oil

Σαγανάκι τυρί ........ Saganaki cheese - fried cheese
Φέτα ψητή ........ Grilled feta cheese
Φέτα ........ Feta cheese
Τζατζίκι ........ Tzatziki yoghurt with garlic and cucumber
Λουκάνικα ........ Sausages
Λουκάνικα χωριάτικα ........ Cottage sausages
Στάκα ........ Staka (soft butter cream)
Στάκα με αυγά ........ Staka with eggs
Πατάτες τηγανητές ........ Fried potatoes
Πατάτες τηγανητές με τυρί ........ Fried potatoes with cheese
Ταραμοσαλάτα ........ Fish roe dip “taramosalata”
Τυροκαυτερή ........ Spicy cheese dip “tirokafteri”
Μελιτζανοσαλάτα ........ Aubergine
Σκορδαλιά ........ Skordalia - garlic dip
Κολοκυθοκεφτέδες ........ Zucchini balls
Κολοκύθια τηγανητά ........ Fried zucchini
Μελιτζάνες τηγανητές ........ Fried aubergines
Ανάμεικτα τηγανητά ........ Fried Mixed

Κολοκύθια, μελιτζάνες, μανιτάρια

Zucchini, aubergines, mushrooms

Κεφτεδάκια ........ Meatballs
Καλτσούνια 2 τεμ. ........ Kaltsounia 2 pcs.

(χορτάρινα ή μυζήθρα)

(cheese or spinach pies)

Μυζήθρα ........ Mizithra cheese
Γραβιέρα ........ Gryuere
Λαχανοντολμάδες ........ Cabbage leaves stuffed with rice
Ντολμαδάκια ........ Vine leaves stuffed with rice
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ΣΑΛΑΤΕΣ

SALADS

Χωριάτικη ........ Greek Salad

Ντομάτα, αγγούρι, πιπεριά, κρεμμύδι, ελιές,
ελαιόλαδο, ρίγανη, φέτα

Tomato, cucumber, peppers, onion, olives,
olive oil, oregano, feta cheese

Κρητική ........ Cretan Salad

Ντομάτα, αγγούρι, πιπεριά, κρεμμύδι, ελιές,
ελαιόλαδο, παξιμάδι, ρίγανη, μυζήθρα

Tomato, cucumber, peppers, onion, olives,
olive oil, rusk, oregano, mizithra cheese

Σαλάτα Ειρήνη ........ Irene Salad

Μαρούλι, λόλα, ρόδι, λάχανο, καρότο,
ντοματίνια, αγγούρι, παξιμάδι, καρύδια,
σος βινεγκρετ

Lettuce, lola lettuce, pomegranate, cabbage,
carrot, cherry tomatoes, cucumber, rusk,
walnuts, vinegraitte sauce

Λάχανο ........ White cabbage salad
Μαρούλι ........ Lettuce
Ανάμεικτη ........ Mixed

Μαρούλι, λάχανο, καρότο, ελαιόλαδο

Lettuce, white cabbage, carrot, olive oil

Βλήτα ........ Vlita - local greens
Σταμναγκάθι ........ Stamnagathi - local greens

ΓΙΑ ΧΟΡΤΟΦΑΓΟΥΣ

VEGETARIAN

Γεμιστά ........ Stuffed tomatoes with rice
Μελιτζάνες με φέτα ........ Aubergines baked in the oven

στο φούρνο και σάλτσα ντομάτας

with feta cheese and tomato sauce

Μπάμιες ........ Okras with tomato sauce
Φασολάκια κοκκινιστά ........ Fresh beans with tomato sauce
Γίγαντες ........ Giant beans
Μπουρέκι ........ Boureki

Κολοκύθια, πατάτες, μυζήθρα μαγειρεμένα
στο φούρνο με ελαιόλαδο

Zucchini, potatoes and mizithra cheese
baked in the oven with olive oil

Φάβα ........ Fava beans
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ΜΑΓΕΙΡΕΥΤΑ

Ρωτήστε μας ποια φαγητά
μαγειρέψαμε σήμερα!

TRADITIONAL dishes

Please ask us which dishes
we cooked today!

Αρνί με πατάτες στο φούρνο ........ Lamb baked in the oven
με σάλτσα ντομάτας

with potatoes and tomato sauce

Αρνί τσιγαριαστό ........ Tsigariasto - lamb cooked in olive oil
Μοσχάρι κοκκινιστό ........ Beef stew
Κοτόπουλο λεμονάτο ........ Chicken in the oven with lemon
Στιφάδο χοιρινό ........ Pork stifado

pork stew with tomato sauce and onions

Στιφάδο κουνέλι ........ Rabbit stifado
Κοτόπουλο φούρνου ........ Chicken baked in the oven

με σάλτσα ντομάτας και μπάμιες κοκκινιστές
ή πατάτες τηγανητές

with tomato sauce and okras or fries

Γιουβέτσι ........ Giouvetsi

Μοσχάρι με κριθαράκι σε σάλτσα ντομάτας

Beef with kritharaki pasta and tomato sauce

Μπιφτέκια φούρνου ........ Meat balls in the oven
Παστίτσιο ........ Pastitsio

Μακαρόνια, κιμάς, τυρί, μπεσαμέλ

Spaghetti, minced meat, cheese, bechamel

Μουσακάς ........ Mousaka

Πατάτες, μελιτζάνες, κιμάς, μπεσαμέλ

Potatoes, aubergines, minced meat, bechamel

Μακαρόνια με κιμά ........ Spaghetti with minced meat
Μακαρόνια με τυρί ........ Spaghetti with cheese
Ομελέτα με πατάτες ........ Omelette with potatoes
Σουτζουκάκια ........ Meatballs in tomato sauce

Lamb baked
in the oven

Beef stew

Tsigariasto

Chicken in the oven

Pork stifado

Chicken in the oven
with okras

Rabbit stifado

Meatballs
in the oven

Giouvetsi

Pastitsio

Mousaka

ΨΑΡΙΚΑ

SEAFOOD

Γαρίδες* σχάρας ........ Grilled shrimps*
Καλαμαράκια* ........ Calamari*
Χταπόδι* βραστό ή σχάρας ........ Octopus* boiled or grilled
Ψαράκι τηγανητό (μαρίδα, γαύρος, σαρδέλα) ........ Fried small fish (picarel, anchovy, sardin)
Τσιπούρα στα κάρβουνα ........ Grilled Sea bream

ΤΗΣ ΩΡΑΣ

GRILLED

Μπιφτέκια σχάρας ........ Burgers
Φιλέτο κοτόπουλο ........ Chicken fillet
Μπριζόλα χοιρινή ........ Pork steak
Σουβλάκι χοιρινό (3 τεμ.) ........ Pork souvlaki (3 pcs)
Σουβλάκι κοτόπουλο ........ Chicken souvlaki
Μπριζόλα μοσχαρίσια ........ Beef steak
Πανσέτα ........ Pancetta
Παϊδάκια μερίδα ........ Lamb chops portion
Παϊδάκι κιλό ......... Lamb chops per kilo
Ποικιλία κρεατικών 2 ατ. ........ Grilled variety for 2 persons
Ποικιλία κρεατικών 4 ατ. ........ Grilled variety for 4 persons

ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ

EVERY SUNDAY

Κοντοσούβλι ........ Kontosouvli
Αρνί σούβλας ........ Grilled lamb
το κιλό ........ per kilo
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ΚΡΑΣΙΑ
Κρασί χύμα λευκό / κιλό
Κρασί χύμα ερυθρό / κιλό
Κρασί χύμα ροζέ / κιλό
Ποτήρι κρασί
Ρετσίνα 500ml

ΜΠΥΡΑ ΠΟΤΗΡΙ

WINES
........
........
........
........
........

House white wine per kilo
House red wine per kilo
House rose wine per kilo
Glass of house wine
Retsina 500ml

DRAFT BEERS

Χάρμα 250ml ........ Charma 250ml
Χάρμα 400ml ........ Charma 400ml

ΜΠΥΡΕΣ

BEERS

Fix ........ Fix
Amstel ........ Amstel
Μύθος ........ Mythos
Άλφα ........ Alfa

ΠΟΤΑ

DRINKS

Ούζο καραφάκι ........ Ouzo small caraffe
Ούζο ποτήρι ........ Ouzo by the glass
Τσικουδιά καραφάκι ........ Tsikoudia small caraffe
Ουίσκι ........ Whiskey
Κονιάκ 3 ........ Cognac 3
Κονιάκ 5 ........ Cognac 5
Βότκα ........ Vodka

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ

REFRESHMENTS

Coca Cola, Zero, Coca Cola light 250ml ........ Coca Cola, Zero, Coca Cola light 250ml
Sprite 250ml ........ Sprite 250ml
Γεράνι αναψυκτικά 232ml ........ Gerani refreshments 232ml

(πορτοκαλάδα, λεμονάδα, μπυράλ, γκαζόζα)

(orangeade, lemonade, biral, gazoza)

Ice Tea 330ml (λεμόνι, ροδάκινο) ........ Ice Tea 330ml (lemon, peach)
Νερό ανθρακούχο ........ Sparkling water
Νερό εμφιαλωμένο 1,5lt ........ Bottled water 1,5lt
Νερό εμφιαλωμένο 750ml ........ Bottled water 750ml
Amita Motion ........ Amita Motion
Φυσικός χυμός πορτοκάλι ........ Fresh orange juice
Ανάμικτος χυμός ........ Mixed fresh juice

ΚΑΦΕΔΕΣ

COFFEES

Ελληνικός ........ Greek coffee
Ελληνικός διπλός ........ Double greek coffee
Νεσκαφέ ........ Nescafe
Φραπέ ........ Frappe
Εσπρέσο ........ Espresso
Εσπρέσο διπλός ........ Double espresso
Φρέντο εσπρέσο ........ Espresso freddo
Καπουτσίνο ........ Cappuccino
Φρέντο καπουτσίνο ........ Cappuccino freddo
Αμερικάνο ........ Americano

ΠΡΩΙΝΑ

BREAKFAST

Αυγόφετες ........ Toasted eggs
Ομελέτα ........ Omelette
Αυγά τηγανητά ........ Fried eggs
Λουκάνικα ........ Sausages
Ψωμί φρέσκο με θυμαρίσιο μέλι, ........ Fresh bread with thyme honey,
μαρμελάδα, βούτυρο / το άτομο
marmelade, butter / per person
Τοστ με ζαμπόν τυρί ........ Toast with ham and cheese
Φρούτα εποχής ........ Seasonal fruits
Φρυγανιές με μέλι, βούτυρο, ........ Toasted bread with honey, butter,
μαρμελάδα / το άτομο
marmelade / per person
Δημητριακά ........ Cereals

ΓΛΥΚΑ

DESSERTS

Καλιτσούνια με μέλι (2 τεμ.) ........ «Kalitsounia» (Cheese pies) with honey (2 pcs)

Γιαούρτι με μέλι ........ Yoghurt with honey

Σφακιανή πίτα με μέλι ........ «Sfakiani» cheese pie with honey

Καρυδόπιτα της γιαγιάς ........ Grandma’s walnut pie

Λουκουμάδες ........ Doughnuts with honey

Λουκουμάδες με σοκολάτα ........ Doughnuts with chocolate

• 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)

Σε όλες τις παρασκευές μας χρησιμοποιείται έξτρα παρθένο ελαιόλαδο δικής μας παραγωγής.
All foods are prepared with extra virgin olive oil of our own production.
Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις. / Service and taxes are included.
Αγορανομικός Υπεύθυνος: Κασιμάτης Ιωάννης

Chorafakia, Akrotiri, Chania,
Crete, Greece
Tel.: +30 28210 39470

Tavern Irene

