7am to 7pm Menu

Food
&
Cocktails

τον Άγιο οι επιλογές των φαγητών- σνακ έχουν γίνει με βασικό κριτήριο την
εντοπιότητα, τα πρότυπα μας για την ποιότητα των υλικών, την καθημερινή πρόσβαση
μας σε αυτά και στο το ότι οι παραγωγοί τους συνεχίζουν να πρεσβεύουν τις αξίες
μας!!!
At Agios all the snacks in our menu are made exclusively by fresh local Cretan and
Greek products, supporting local family businesses. By supporting locality is easier
for us to control the quality of our ingredients and to produce a finer final product for
you.

Πρωϊνό -Breakfast
Σα παρακάτω σερβίρονται μέχρι τις 15:00
The options below are available until 15:00

Simple
Ψωμί, βούτυρο, μαρμελάδα και μέλι
Bread, butter, marmalade and honey
Classic
Ψωμί, βούτυρο, μαρμελάδα και μέλι, χυμό πορτοκάλι και τσάι ή καφέ
(ελληνικό,φίλτρου, νεσκαφέ, φραπέ)
Bread, butter, marmalade and honey, orange juice and tea or coffee
(Greek, filter, instant, frappe)
Maxi
Σοστ τυρί και ζαμπόν, γιαούρτι με μέλι, χυμό πορτοκάλι και τσαί ή καφέ
(ελληνικό,φίλτρου, νεσκαφέ, φραπέ)
Ham and cheese toast, yoghurt with honey, orange juice and tea or coffee
(Greek, filter, instant, frappe)

Γιαούρτια & Φρούτα
Yoghurt & Fruits
Σα παρακάτω σερβίρονται μέχρι τις 18:00
The options below are available until 18:00

Γιαούρτι με μέλι
Yoghurt with honey 3.00
Γιαούρτι με φρούτα και μέλι
Yoghurt with fruits and honey 5.00
Φρουτοσαλάτα με μέλι
Fruit salad with honey 4.50
Body booster
Καραμελωμένη βρώμη με κομματάκια σοκολάτας, αποξηραμένα φρούτα,
ξηρούς καρπούς, γιαούρτι και μέλι
Granola with chocolate bites, dry fruits, nuts, yoghurt and honey 5.00

Snack in a mug
Ομελέτα λαχανικών με τυρί, γαλοπούλα και ψωμί σερβιρισμένα σε κούπα
Vegetable omelette with cheese, turkey and bread served in a mug 5.00

Something to bite

Σα παρακάτω σερβίρονται μέχρι τις 18:00
The options below are available until 18:00

Απλό τοστ τυρί
Simple toast with cheese 2.00
Απλό τοστ τυρί, ζαμπόν ή γαλοπούλα
Simple toast with cheese 2.20

Cretan Sandwich
Χωριάτικο ψωμί, καπνιστό απάκι, τυρί γραβιέρα, πέστο βασιλικού, λόλα,
ντομάτα
Cretan village bread, apaki (Cretan smoked pork), gruyere cheese, basil
pesto, lettuce, tomato 5.00
Chicken Sandwich
Χωριάτικο ψωμί, στήθος κοτόπουλο σε φέτες, τυρί γραβιέρα, πέστο
πιπεριάς, ρόκα, ντομάτα
Cretan village bread, chicken breast slices, gruyere cheese, red pepper
pesto, rocket salad, tomato 5.00
Vegetarian Sandwich
Φρυγανισμένο χωριάτικο ψωμί με λάδι αρωματισμένο με σκόρδο και
θυμάρι, μανιτάρια πλευρώτους με κρέμα βαλσάμικου, ρόκα, ντομάτα,
γραβιέρα σε νιφάδες και ρίγανη
Toasted village bread with garlic and thyme infused oil, oyster
mushrooms with balsamic cream, rocket salad, tomato, gruyere flakes and
oregano 4.50
Vegan Sandwich
Φρυγανισμένο χωριάτικο ψωμί, μανιτάρια πλευρώτους, λάδι
αρωματισμένο με σκόρδο και θυμάρι, κρέμα βαλσάμικου, ρόκα, ντομάτα,
πάστα μαύρης ελιάς, ρίγανη
Toasted village bread with garlic and thyme infused oil, oyster
mushrooms with balsamic cream, rocket salad, tomato, olive paste,
oregano 4.5

Alcohol Free Cocktails

Born Star

Βανίλια, κανέλα, μια ιδέα πιπερόριζας, φρέσκο χυμό λεμονιού και “αφρό” από εξωτικά
φρούτα.
Μόλις γεννήθηκε ένα αστέρι.
Vanilla, cinnamon, a pinch of ginger, fresh lemon juice and an exotic fruits foam.
A star was born! 6.00

Beach day
Ισορροπημένα γλυκό και φρουτένιο.
Φρεσκοστυμμένο χυμό πορτοκαλιού, παντζάρι, πουρέ από φρούτα του πάθους, χυμό
λεμόνι και σπιτική γρεναδίνη.
Sweet and fruity.
Fresh orange juice, beetroot, passion fruits puree, lemon juice and homemade
grenadine. 6.00

Bubblegum
Μια ιδιαίτερη εμφιαλωμένη γλυκόξινη πρόταση που μας ταξιδεύει στα παιδικά μας
χρόνια, με χυμό λεμόνι, σιρόπι τσιχλόφουσκας και μαλλί της γριάς.
Bubblegum flavored cocktail.
A distinct, unique carbonated and bottled sweet „n sour concept that brings back a
forgotten taste of our childhood.
With fresh lemon juice, bubblegum syrup and candy floss (yes real candy floss!). 6.00

Cocktails
Agios
Η πρόταση του “Αγίου” για όλες τις ώρες,
με σιρόπι Μαλοτήρας, αφρώδες κρασί, χυμό γλυκολέμονου και σόδα.
“Agios” suggestion for all occasions,
with Malotira (or Sideritis is a mountain herbal tea) syrup,
lime juice, Prosecco and soda water. 5.00

Saint Spritz
Ένα ντελικάτο απεριτίφ, έτσι όπως ακριβώς μας αρέσει, που τα “πάει καλά” με όλους
τους… ουρανίσκους και όλες τις ώρες.
Aperol, St.Germain, Plum & Vanilla Edinburgh Gin, Ροζέ κρασί και σόδα.
A delicate aperitif perfect for every hour of the day and every taste bud.
With Aperol, St.Germain, Plum & Vanilla Edinburgh Gin, Rose wine and soda
water. 6.50

Aperol Spritz

Ένα γλυκόπικρο απεριτίφ με Aperol, αφρώδες κρασί και σόδα.
Για εσάς που το προτιμάτε πιο γλυκό, αντικαταστήσαμε το Prosecco με “Three Cents”
grapefruit soda.
Bittersweet aperitif with Aperol, Prosecco and Soda water.
For you that you like it fancy and a bit sweeter we swap Prosecco with “Three Cents”
grapefruit soda. 5.00 / 6.00

“Agios” Fortified White Sangria
Άσπρη Sangria για 2 άτομα ή και για περισσότερα, με Gin, αφρώδες κρασί,
λικέρ κουφαξιλιάς και μούρα.
Fortified White Sangria for 2 people or a larger version for everyone to share,
with Gin, Prosecco, St Germain and berries.
½ lt / 1lt
15.00 / 25.00

Cocktails
Trees of life

Φτιάξαμε αυτό το Cocktail για τη συμμετοχή μας στο Skinos Mediterranean
Cocktail Festival 2108, χρησιμοποιώντας Ελληνικές πρώτες ύλες, πολλή φαντασία
και αγάπη, “παντρεύοντας” δυο δέντρα - δώρα της φύσης στην Ελλάδα, την Ελιά
και το Μαστιχόδεντρο.
Απόσταγμα Μαστίχας Skinos αρωματισμένο με φρέσκες φράουλες, παλαιωμένη
μονοποικιλιακή Σσικουδιά από τους βιολογικούς αμπελώνες της Ιεράς μονής Σοπλου
ητείας, ελαιόλαδο, μαχλέπι, χυμό λεμόνι, Aquafaba και σπιτικό Bitters Μαστίχα.
We created this Cocktail for participate for Skinos Mediterranean Cocktail Festival
2108, using local Spirits and ingredients, creativity and a lot's of love.
Skinos Mastiha Spirit infused with fresh strawberries, Aged Tsikoudia, Olive oil,
Mahlepi, Lemon, Aquafaba and homemade Mastiha Bitters. 9.00

Thyme
Μια δική μας πρόταση που θυμίζει καλοκαιρινή βόλτα στα βουνά της Κρήτης.
Γλυκόξινο, με λικέρ Μαστίχα, ντόπιο θυμαρίσιο μέλι, φρέσκο χυμό λεμονιού, έλαια από
εσπεριδοειδή και μια ιδέα από νερό θυμαριού.
Δικαιωματικά έχει κερδίσει τη θέση του στο μενού για έβδομη συνεχή χρονιά!!!
Our suggestion, which reminds a summer walk in the mountains of Crete.
Sweet N‟ Sour with Mastiha Spirit, thyme syrup, local thyme honey, fresh lemon
juice citrus fruit zest essence and a find of thyme water.
Has rightfully won a place on the menu for the seventh consecutive year!!! 8.5

Cocktails
Rakito

Η δική μας εκδοχή πάνω στο Mojito, στηρίζοντας την εντοπιότητα της πρωτότυπης
συνταγής αντικαθιστώντας την Cachaca με ρακή από το Κακοδίκι, γλυκολέμονο,
δυόσμο, ζάχαρη και σόδα.
Our own Cretan Mojito, with local Raki from Kakodiki, fresh lime, frsh mint, brown
sugar and soda water. 6.50

Twisted Spicy Mango
Μετά από οκτώ χρόνια πρώτο στις προτιμήσεις σας σίγουρα είναι το cocktail που μας
χαρακτηρίζει ίσως πιο πολύ απ όλα του καταλόγου.
«Φρέσκο» σαν να δημιουργήθηκε σήμερα, γλυκόξινο, πιπεράτο και φρουτένιο με την
κάθε γουλιά να περιμένει με ανυπομονησία την επόμενη.
Gin, μάνγκο, chilly, πιπερόριζα, χυμό λεμονιού και “αφρό” από μάνγκο και φρούτα του
πάθους.
The cocktail that for eight year has been a constant favorite of ours and our customers.
Fresh as new, bitter-sweet, peppery and fruit, every sip is a different experience.
Gin, mango puree, ginger syrup, fresh lemon juice and with mango and passion fruit
foam. 9.50

G&T
Ένα ταπεινό ποτό μεταμορφώνεται στον βασιλιά των καλοκαιρινών προτιμήσεων.
Δίνοντας έμφαση στην λεπτομέρεια και την ποιότητα των υλικών μεταλλάσσεται σε μια
μοναδική και αξέχαστη εμπειρία.
Χρησιμοποιώντας την επετειακή έκδοση του Ελληνικού “Grace Gin“για τα 29α
γενέθλια μας, Tonic water ανώτερης ποιότητας, γλυκολέμονο, έλαια από εσπεριδοειδή
και με μεγάλα κομμάτια διαυγή πάγου.
A humble drink transformed into an elegand cocktail, with emphasis on details and
quality of materials we transformed it into a unique and unforgettable experience.
Using an Anniversary edition of the Greek “Grace Gin” for the 29th years of “Agios”
Bar, a Greek premium Tonic water, lime zest, citrus chunks and clear ice. 10.00

Cocktails
Africana
Προέρχεται από την Νότιο Αφρική, της αρέσει το ρούμι, τα καλοκαιρινά φρούτα, η
ζέστη και έχει πάντα χαλαρή διάθεση να σου κάνει παρέα, να σε “γλυκάνει ” και να σου
φτιάξει τη διάθεση!!!
Ρούμια από τη Jamaica, Barbados, Puerto Rico και την Haiti, καρπούζι, λικέρ
μπανάνας, cordial μαϊντανού, λεμονόχορτο και Cherry Bitters.
She arrived from South Africa, she likes Rum, summer fruits, always on a relaxed
mood, she will keep you company and sweeten your day. 9.50

Porn Star Julep
Η δική μας εκδοχή στο Cocktail “Porn Star” με μοριακά στοιχεία.
Αρωματισμένη Vodka με βανίλια, κανέλα και πιπερόριζα, χυμό λεμονιού και “αφρό”
από φρούτa του πάθους.
Our version on the cocktail “Porn Star” with a molecular touch.
Vodka infused Vanilla, cinnamon and ginger, fresh lemon juice and passion fruit
“cream”. 9.50

King of Seasons

Ένα φίνο whisky soda με Malt Whisky από το Speyside και τα Highlands, μια ιδέα
κεράσι, ανθόνερο άγριας μέντας και φλούδα πορτοκάλι.
Για τους λάτρεις του “βασιλιά” των αποσταγμάτων!!!
A fine whisky soda with blended Malt Whisky from Speyside and Highlands, a hind
of cherry blossom, wild mint distillation and an orange peel.
For the lovers of the “King” of all spirits!!! 9.50

Όλες οι τιμές συμπεριραμβάνουν κοινοτικούς φόρους και Φ.Π.Α 13% & 24%
Σο κατάστημα διαθέτει φύλλα διαμαρτήριας
All prices are inclusive of local taxes and VAT 13 % & 24%

