Συνεταιριστικό
Καφενείο
“Chalikouti”
Co-operative
Cafe

κατάλογος
price list

Coffees

& Beverages

Greek coffee

____

Greek double coffee

____

Espresso / decaf

___/___

Espresso double/ decaf

___/___

Freddo Espresso/ decaf

___/___

Capuccino / decaf

___/___

Freddo Capuccino/ decaf

___/___

Latte

____

Nes café

____

Frappe

____

Frappe with ice cream

____

Filter coffee

____

Chockolate*

____

Cold Chockolate

____

Tea (green, red, black)

____

Ice Tea (green, red, black)

____

Herbs

____

(mint, verbena, sage, camomile,
dittany, cretan tea, bee balm,
nettle, hibiscus, malotira)
*for different chocolate flavours,
we recommend our homemade liqueurs.
(spices, vanilla, mastic, ginger)

Καφέδες

& Ροφήματα

Ελληνικός μονός

____

Ελληνικός διπλός

____

Espresso μονός/ντεκαφεϊνέ

___/___

Espresso διπλός/ντεκαφεϊνέ

___/___

Freddo Espresso/ντεκαφεϊνέ

___/___

Καπουτσίνο/ντεκαφεϊνέ

___/___

Freddo Καπουτσίνο/ντεκαφεϊνέ ___/___
Λάτε

____

Νες

____

Φραπέ

____

Φραπέ με παγωτό

____

Φίλτρου

____

Σοκολάτα

____

Κρύα σοκολάτα

____

Τσάι (πράσινο, κόκκινο, μαύρο)

____

Κρύο Τσάι (πράσινο, κόκκινο, μαύρο) ____
Βότανα

____

*(μέντα, λουίζα, φασκόμηλο, χαμομήλι,
δίκταμο, του βουνού, μελισσόχορτο,
τσουκνίδα, ιβίσκος,μαλοτήρα)
*Εναλλακτικά, για διάφορες γεύσεις,
προτείνουμε τα σπιτικά λικέρ μας
(μπαχαρικών, βανίλια, μαστίχα,αρμπαρόριζα)

Juices
& Soft

drinks

Fresh Orange juice
Mixed natural juice
Homemade Lemonade
Homemade sour cherry juice
Homemade cinnamon juice
Soft drinks

____
____
____
____
____
____

(gazoza, beeral, lemonade, soda water,
orangeade, sparkling water)

Spirits
White wine (moscato) 500m
Red wine (syrach/local) 500ml
Glass of wine (red/white)
Ouzo Varvagiani
Ouzo Pitsiladi
Ouzo (glass)
Raki 100ml
Raki 250ml
Raki shot
Tsipouro 100ml(with/without anise)
Tsipouro 250ml(with/without anise)
Tsipouro shot
Homemade Liqueur

____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____

(spices, vanilla, mastic, ginger)

Metaxa 5*
Whiskey

____
____

Χυμοί
& Αναψυκτικά
Φυσικός χυμός πορτοκάλι
Φυσικός χυμός ανάμεικτος
Σπιτική λεμονάδα
Σπιτική βυσσινάδα
Σπιτικά κανελάδα
Αναψυκτικά

____
____
____
____
____
____

(γκαζόζα, μπυράλ, λεμονάδα, σόδα,
πορτοκαλάδα, ανθρακούζο νερό)

Αλκοόλ
Κρασί λευκό (Μοσχάτο) 500ml
____
Κρασί κόκκινο (Σιράχ/ντόπιο) 500ml ____
Κρασί Ποτήρι (κόκκινο, λευκό) ____
Ούζο Βαρβαγιάννη
____
Ούζο Πιτσιλάδη
____
Ούζο ποτήρι
____
Ρακή 100ml
____
Ρακή 250ml
____
Ρακή σφηνάκι
____
Τσίπουρο 100ml (με/χωρίς γλυκάνισο) ____
Τσίπουρο 250ml (με/χωρίς γλυκάνισο) ____
Σφηνάκι τσίπουρο
____
Σπιτικό Λικέρ
____
(μπαχαρικών, βανίλια, μαστίχα, αρμπαρόριζα)

Μεταξά 5*
Ουίσκι

____
____

Beers
Amstel 500ml
Kaiser 500ml
Fix black ???ml
Alpha Draft 250ml
Alpha Draft 500ml

____
____
____
____
____

Snack&sMeze
Toast (turkey/ham, cheese, tomato)
Salad (traditional/green)
Dakos (rusk, tomato sauce, cheese)
Potato salad
Fava
Tzatziki
Cheese salad
Feta cheese
Gruyere cheese
Pickled peppers, artichokes, bulbs
Apaki (smoked pork)
Sausage
Greek Meze Variety (small)
Greek Meze Variety (big)

____
____
____
____
____
____
____
____
____
_____

____
____
____
____

Μπύρες
Amstel
Kaiser
Fix Μαύρη
Βαρέλι Alfa 250ml
Βαρέλι Alfa 500ml

____
____
____
____
____

SnacksMeze
Τοστ (γαλοπούλα/ζαμπόν, τυρί, ντομάτα)
____
Σαλάτα εποχής (χωριάτικη/πράσινη)
____
Ντάκος
____
Πατατοσαλάτα
____
Φάβα
____
Τζατζίκι
____
Τυροσαλάτα
____
Φέτα
____
Γραβιέρα
____
Τουρσιά (πιπεριές, σκορδουλάκους, αγκινάρες) _____
Απάκι
____
Λουκάνικο
____
Μικρή ποικιλία
____
Μεγάλη ποικιλία
____

Sweets
Spoon Sweets

____

(sour cherry, grape, bergamot, quince)

Vanilla Submarine

____

(Traditional vanilla sweet)

Yoghurt (with honey & dry nuts)

_____

Yoghurt (with honey & fresh fruit) _____
Yoghurt (with spoon sweet)

_____

Traditional cheesecake

____

(with biscuit, yoghurt & sour cherry spoon
sweet)

Ice cream (chocolate/vanilla)scoop ____
Ice cream (with spoon sweet)

tea and sugar
coffee, cocoa, alternative trade
.
are products of
s” co-operative
from “Sin Alli products come from
All our other s and women
local producer of the island.
co-operatives

____

Γλυκά
Γλυκά του κουταλιού

____

(βύσσινο, σταφύλι, περγαμόντο, κυδώνι)

Υποβρύχιο

____

Γιαούρτι (με μέλι και ξηρούς καρπούς) _____
Γιαούρτι (με μέλι και φρέσκα φρούτα) _____
Γιαούρτι (με γλυκό του κουταλιού)

_____

Γουλεδιανό cheesecake

____

(με τριμμένο μπισκότο, γιαούρτι,
γλυκό του καουταλιού βύσσινο)

Παγωτό (σοκολάτα/βανίλια) μπάλα

____

Παγωτό (με γλυκό του κουταλιού)

____

ι η ζάχαρη
κάο, το τσάι κα
Ο καφές, το κα αλληλέγγυου εμπορίου
είναι προϊόντα ισμό "Συν Άλλοις".
από το συνεταιρ προέρχονται
Όλα τα υπόλοιπα ραγωγούς και γυναικείους
από ντόπιους πα του νησιού.
συνεταιρισμούς

A few words on us…
“Chalikouti” is one of the first cooperative and self-managed coffee-shops in
Crete. In today's difficult times, where
self-respect and personal creativity are
challenged on an everyday basis, we
decided to bring to the forefront a different way of
organizing work: a collective one, based on relations of
mutual respect, comradeship and solidarity between us. In
Chalikouti, you will not find an owner or a shareholder, a
boss or an employee; just equal and jointly responsible
members of a work collective.
Chalikouti is the public space of a civil co-operative
named “To Kivotio SYN.PE”, whose objective is to actively
promote all kinds of alternative economies, which are based
on solidarity principles, to strengthen and propagate
similar attempts, as well as to work towards the formation
of a new culture, regarding the organization in places of
work and production. We were inspired, for the founding of
the
co-operative,
by
peoples'
and
communities'
initiatives, who, instead of letting themselves sink in
poverty and individualization, because of the crisis,
chose the road of a collective response to the daily
survival problem.
On these criteria, we choose to serve products of
alternative trade: coffee from the Zapatista co-operatives
in Mexico, sugar from the Landless Workers' Movement in
Brazil, quality products from local producers and women's
co-operatives of the island: raki, various wine varieties,
herbs, juices, local sweets, dairy products and,
naturally, the necessary accompanying snacks. Above all,
though, we created a space for recreation, where we can
share ideas, thoughts and dreams.
Chalikouti is a coffee-shop that seeks to continue on the
concept of the traditional, not to imitate it. The relation
between price and product, the place's good taste in
relation to the people that breathe life into it, as well
as the mutual respect between you and the people working in
the shop are the basic components of what we call
qualitative and traditional.
The name for “Chalikouti” was inspired by a forgotten
chapter of the island's rich history. The word
“Chalikoutis” is unknown to many. Today it is rarely heard,
only in a derogatory manner in some parts of Crete,
although few know its meaning.
The African “Chalikoutes” were poor labourers, mostly
dockers, porters, fishmongers, assistants in the
slaughter-houses and elsewhere. Their first arrival in
Crete can be traced in the middle of the 17th century, a
prosperous age for the slave-trade. Crete became a trading
center for slaves – in Chania, on Noel St., in Rethymno and
in Heraklio, in the “meidan”, the city's main market. They
lived in the island for three centuries and then
disappeared, not anyone knowing today their whereabouts
and whether they remember anything from their ancestors in
Crete.
The word “chalikoutis” comes from “Chal Il Kouti”, which
means “leave the box down”, a common phrase between African
porters.
The box of the “chalikouti” is perhaps one's personal
odyssey at any time, one armed with hopes, dreams and
expectations and who is willing to fight for self-respect.
In tracing “Chalikoutes”, we may not need to look very far…

Λίγα λόγια για μας…
Το «Χαλικούτι» είναι ένα από τα πρώτα
συνεργατικά
και
αυτοδιαχειριζόμενα
καφενεία της Κρήτης. Σε καιρούς χαλεπούς
όπου η αξιοπρέπεια και η δημιουργικότητα
αμφισβητούνται καθημερινά, αποφασίσαμε να προτάξουμε έναν
άλλο τρόπο οργάνωσης της εργασίας συλλογικό, με σχέσεις
σεβασμού, συντροφικότητας και αλληλεγγύης ανάμεσά μας. Στο
Χαλικούτι δεν θα συναντήσετε ιδιοκτήτη ή μέτοχο, αφεντικό ή
υπάλληλο παρά μόνο ισότιμα και συνυπεύθυνα μέλη μιας
κολεκτίβας εργασίας.
Το Χαλικούτι είναι o δημόσιος χώρος του αστικού
συνεταιρισμού «Το Κιβώτιο ΣΥΝ.ΠΕ» στόχος του οποίου είναι
η προώθηση κάθε μορφής αλληλέγγυας και εναλλακτικής
οικονομίας, η ενίσχυση και διάδοση παρόμοιων εγχειρημάτων
και η διαμόρφωση μιας νέας κουλτούρας σε σχέση με την
οργάνωση στους χώρους εργασίας και παραγωγής. Για την
ίδρυση του συνεταιρισμού εμπνευστήκαμε από πρωτοβουλίες
ανθρώπων και κοινοτήτων που σε συνθήκες κρίσης αντί να
βυθιστούν στην εξαθλίωση και στην εξατομίκευση επέλεξαν το
δρόμο της συλλογικής απάντησης στο πρόβλημα της
καθημερινής επιβίωσης.
Με αυτό τα κριτήρια επιλέγουμε να σερβίρουμε και να
διακινούμε προϊόντα εναλλακτικού/αλληλέγγυου εμπορίου :
καφέ από ζαπατιστικούς συνεταιρισμούς του Μεξικού, ζάχαρη
από το Κίνημα των Χωρίς Γη στη Βραζιλία, ποιοτικά προϊόντα
από ντόπιους παραγωγούς και γυναικείους συνεταιρισμούς του
νησιού: ρακή, ποικιλίες κρασιών, βότανα, χυμούς, γλυκά του
κουταλιού, γαλακτοκομικά και φυσικά τα απαραίτητα
συνοδευτικά μεζεδάκια. Πάνω απ' όλα όμως δημιουργήσαμε ένα
χώρο ψυχαγωγίας για να μοιραστούμε ιδέες, ερωτήματα και
όνειρα.
Το Χαλικούτι είναι ένα καφενείο που επιδιώκει να συνεχίσει
και όχι να μιμηθεί την έννοια του παραδοσιακού: η σχέση
τιμής και προϊόντος, η αισθητική του χώρου σε σχέση με τους
ανθρώπους που του δίνουν ζωή καθώς και η σεβασμός ανάμεσα
σε σας και σε αυτόν που εργάζεται στο χώρο είναι τα βασικά
συστατικά αυτού που ονομάζουμε ποιοτικό και παραδοσιακό.
Το Χαλικούτι εμπνεύστηκε το όνομά του από ένα ξεχασμένο
κεφάλαιο της πλούσιας τοπικής ιστορίας του νησιού. H λέξη
«Χαλικούτης» είναι άγνωστη για πολλούς. Σήμερα ακούγεται
ελάχιστα, αλλά υποτιμητικά, σε ορισμένες περιοχές της
Κρήτης, χωρίς οι περισσότεροι να γνωρίζουν τη σημασία της.
Οι Αφρικανοί «Χαλικούτες» ήταν φτωχοί μεροκαματιάρηδες,
εργάτες κυρίως στο λιμάνι, αχθοφόροι, ιχθυοπώλες, βοηθοί
στα σφαγεία και αλλού. Η πρώτη τους άφιξη στην Κρήτη
τοποθετείται στα μέσα του 17ου αιώνα-εποχή που τα
σκλαβοπάζαρα γνωρίζουν άνθηση. Η μεγαλόνησος γίνεται
σημείο πώλησης σκλάβων -στα Χανιά, επί της οδού Νοέλ, στο
Ρέθυμνο και το Ηράκλειο, στο μεϊντάνι, δηλαδή την κεντρική
αγορά.
Έζησαν στο νησί για τρεις αιώνες και εξαφανίστηκαν, χωρίς
να γνωρίζουμε πού βρίσκονται σήμερα και αν θυμούνται κάτι
από τους προγόνους τους που έζησαν στην Κρήτη.
Το «χαλικούτης» προέρχεται από τη φράση «Χαλ Ιλ Κούτι»,
δηλαδή «Άφησε κάτω το κιβώτιο», φράση συνηθισμένη ανάμεσα
στους αφρικανούς αχθοφόρους.
Το κιβώτιο του Χαλικούτη είναι ίσως η οδύσσεια του ανθρώπου
κάθε εποχής που μέσα του μπορείς να βρεις ελπίδες και
όνειρα, προσδοκίες και αγώνα για αξιοπρέπεια. Αναζητώντας
λοιπόν τους Χαλικούτηδες ίσως δεν χρειαστεί να ψάξουμε πολύ
μακριά…

ωράριο λειτ
ουργίας

09.00-1.00

opening ho
urs

09.00 - 01
.00

