


Στα τέλη της δεκαετίας του ’80 με αρχές ‘90 στο Ηράκλειο, υπήρξε ένα από τα πρώτα 
συγκροτήματα Hip-Hop της πόλης μας, το Face2Face. Όπως όλα τα Hip-Hop 
συγκροτήματα, εκτός από τα μέλη του group είχε και μια ομάδα graffiti. Τα μέλη του 
συγκροτήματος και οι groupies της εποχής σύχναζαν στο «πάρκο» της Ιδομενέως 
(πρώην γήπεδο basket), όπου τα παιδιά της ομάδας graffiti έφτιαξαν στο νότιο τοίχο 
του πάρκου ένα μεγάλο graffiti με τον αριθμό 626. Σημασιολογικά, ο αριθμός 626 
αντιστοιχούσε στο όνομα του συγκροτήματος (το αρχικό F της λέξης «Face» είναι το 6
ο γράμμα του Αγγλικού αλφάβητου). Έτσι, σιγά-σιγά, το «626» έμεινε σαν στοιχείο 
αναφοράς του ίδιου του «πάρκου».
20+ χρόνια μετά, αυτός ο αστικός μύθος αποτέλεσε την έμπνευση για το όνομα του 
626 ALL DAY Lounge & City Garden. Ένας όμορφος χώρος που λειτουργεί από νωρίς 
το πρωί έως αργά το βράδυ, με εξαιρετικό καφέ & ροφήματα, μεγάλη ποικιλία 
επιλογών πρωινού & σνακ, θαυμάσιο φαγητό με πιάτα που μας ταξιδεύουν από τις 
κοσμοπολίτες κουζίνες έως το παραδοσιακό κρητικό τραπέζι, απίθανα cocktails & 
εκλεκτό αλκοόλ.
 
Καλώς ορίσατε



Σούπα ημέρας  4,50 -

 
Μανιταρόσουπα βελουτέ με ποικιλία αποξηραμένων 
& φρέσκων μανιταριών και τραγανή πανσέτα 5,50 -

 
Γαλλική κρεμμυδόσουπα 6,00 -
 

Φλογέρες με καπνιστό τυρί & chutney πιπεριάς Φλωρίνης   6,00 -

 
Τριγωνάκια με φρέσκο μοσχαρίσιο κιμά & παρμεζάνα, 
ποικιλία μυρωδικών & μπούκουβο 6,80 -

 
Carpaccio παντζαριού με τρυφερά φύλλα σπανάκι, 
λευκό ξύδι & παξιμαδάκια χαρουπιού     6,50 -

 
Τραγανές γαρίδες παναρισμένες 
με τρίμμα καρύδας  & sauce tartar   8,50 -
 

Spare ribs με γλάσο coca cola  9,50 -

 
Χωριάτικες τηγανιτές πατάτες με φλοίδες γραβιέρας  4,00 -

 
Χωριάτικο λουκάνικο σωτέ με καραμελωμένα κρεμμύδια 
& ξύγαλο σε κρίθινο ντάκο 5,80 -

 
Λαχανικά σχάρας με ψητό ταλαγάνι & κρέμα βαλσαμικού   6,40 -
   
 
Σολωμός gravlax με guacamole & τραγανά κροστίνια   11,00 -
 

OΡEKTIKA



Τρυφερά φύλλα ανάμεικτης σαλάτας 
με φιλετίνια κοτόπουλου, μαριναρισμένα σύκα, 
καρύδια, ξινομυζήθρα & dressing βαλσαμικού 8,00 -

Παραδοσιακή Ελληνική σαλάτα με Σελλιανό τυρί, 
κρίταμο, κρίθινο παξιμάδι & εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο  7,50 -

Πράσινη σαλάτα με καρέ παντζάρι, τρυφερές φετούλες 
πορτοκαλιού & καβουρντισμένα φουντούκια        7,50 -

Ταμπουλέ με ποικιλία μυρωδικών  & καπνιστή πάπρικα 6,00 - 

 

ΣΑΛΑΤΕΣ



ZYMAΡΙΚΑ & ΡΙΖΟΤΟ
Λαζάνια με φρέσκο μοσχαρίσιο κιμά  8,50 -
 

Αυθεντική Ιταλική καρμπονάρα με κρόκο αυγού, 
καπνιστή πανσέτα & flakes παρμεζάνας 8,00 -

Σπαγγέτι με φιλετίνια μόσχου & βασιλομανίταρα 12,00 -
 

Ριζότο αγκινάρας με λιαστή ντομάτα                                                      9,50 -
 

Ριζότο με ποικιλία εξαιρετικών φρέσκων 
& αποξηραμένων μανιταριών                        9,00 -

Κριθαρότο γαρίδας με ζωμό οστρακοειδών & Σελλιανό τυρί              11,00 - 



ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΑ
Παραδοσιακός μπακαλιάρος με σκορδαλιά 9,00 -

Σολωμός με teriyaki sauce, λαχανικά & καβουρντισμένο σησάμι 14,00 -

Καλοψημένο μπούτι κοτόπουλου με παραδοσιακό κριθαράκι, 
ανθότυρο & άγρια βότανα της Κρητικής γης 8,50 -

Αρνάκι παϊδάκια με βουτυράτη κρέμα καρότου 
& σάλτσα chimichurri  13,00 -

Χοιρινή σπαλομπριζόλα (700 γρ) μαριναρισμένη 
με μυρωδικά Κρήτης, λαχανικά σχάρας & χωριάτικες πατατούλες  16,00 -

Φιλέτο κοτόπουλο σχάρας με λεμονάτη πατατοσαλάτα 
& φρέσκο μαϊντανό 8,50 -

Burger με χειροποίητο ζουμερό μπιφτέκι λαχανικών & πατάτες twister  8,50 -

Βurger από φρέσκο μοσχαρίσιο κιμά με τραγανό μπέικον, ΒΒQ sauce, 
αυγό, λιωμένο cheddar, μαρούλι & ντομάτα με chips πατάτας 9,50 -

Chateaubriand με φρέσκια σάλτσα bearnaise, μπουκίτσες μπρόκολου, 
πατάτες pont neuf & τραγανή πράσινη σαλάτα (2 ατόμων) 36,00 -

Μπούτι κοτόπουλου παναρισμένο με panko & τραγανά chips 
πατάτας με σάλτσα tartar 9,50 -
 
 



ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ 
 
 

για 2 άτομα

Συνδυάστε την ποικιλία σας με μια εξαιρετική 
φιάλη κρασί, με εκλεκτό ούζο, Κρητική ρακί ή μια 
ιδιαίτερη μπύρα. }}

Αλλαντικών με σαλάμι αέρος Λευκάδας, prosciutto, 
ζαμπόν μπούτι & εκλεκτή παστουρμαδέλα 14,00 -

Τυριών με παρμεζάνα, καπνιστό τυρί, γραβιέρα, 
λαδοτύρι & μπλε τυρί 14,00 -
 

Αλλαντικών & τυριών με σαλάμι αέρος Λευκάδας, 
prosciutto, ζαμπόν μπούτι,  παστουρμαδέλα, παρμεζάνα, 
καπνιστό τυρί, γραβιέρα, λαδοτύρι & μπλε τυρί   18,00 -

Ορεκτικών με φλογέρες με καπνιστό τυρί, τριγωνάκια 
με φρέσκο μοσχαρίσιο κιμά & παρμεζάνα, τραγανές γαρίδες 
παναρισμένες με τρίμμα καρύδας, tortilla κοτόπουλου 
με λαχανικά, τηγανιτές μπάλες τυριών σε κρούστα δημητριακών, 
spring rolls γαρίδας      18,00 -

Κρεατικών με μοσχαρίσια μπιφτεκάκια, παϊδάκι αρνίσιο, 
φιλετίνια κοτόπουλου, χοιρινή πανσέτα & λουκάνικο Έβρου 22,00 -



Συνδυάστε την ποικιλία σας με μια εξαιρετική 
φιάλη κρασί, με εκλεκτό ούζο, Κρητική ρακί ή μια 
ιδιαίτερη μπύρα.

Αλλαντικών με σαλάμι αέρος Λευκάδας, prosciutto, 
ζαμπόν μπούτι & εκλεκτή παστουρμαδέλα 14,00 -

Τυριών με παρμεζάνα, καπνιστό τυρί, γραβιέρα, 
λαδοτύρι & μπλε τυρί 14,00 -
 

Αλλαντικών & τυριών με σαλάμι αέρος Λευκάδας, 
prosciutto, ζαμπόν μπούτι,  παστουρμαδέλα, παρμεζάνα, 
καπνιστό τυρί, γραβιέρα, λαδοτύρι & μπλε τυρί   18,00 -

Ορεκτικών με φλογέρες με καπνιστό τυρί, τριγωνάκια 
με φρέσκο μοσχαρίσιο κιμά & παρμεζάνα, τραγανές γαρίδες 
παναρισμένες με τρίμμα καρύδας, tortilla κοτόπουλου 
με λαχανικά, τηγανιτές μπάλες τυριών σε κρούστα δημητριακών, 
spring rolls γαρίδας      18,00 -

Κρεατικών με μοσχαρίσια μπιφτεκάκια, παϊδάκι αρνίσιο, 
φιλετίνια κοτόπουλου, χοιρινή πανσέτα & λουκάνικο Έβρου 22,00 -

ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ
 

Αφράτη σοκολατόπιτα με εκλεκτό παγωτό βανίλια 6,00 -

Μωσαϊκό με λευκή σοκολάτα, αποξηραμένα φρούτα 
& σάλτσα espresso 5,50 -

Γυμνός μπακλαβάς  6,50 -
 

Συνδυάστε το γλυκό σας με παγωτό 

Μπάλα παγωτό σε διάφορες γεύσεις 1,00 -

Κρέμα λεμονιού με crumble φουντουκιού & Ιταλική μαρέγκα 5,00 -

Φρουτοσαλάτα με εκλεκτά φρούτα εποχής 6,00 -

{ }



Αφράτη σοκολατόπιτα με εκλεκτό παγωτό βανίλια 6,00 -

Μωσαϊκό με λευκή σοκολάτα, αποξηραμένα φρούτα 
& σάλτσα espresso 5,50 -

Γυμνός μπακλαβάς  6,50 -
 

Συνδυάστε το γλυκό σας με παγωτό 

Μπάλα παγωτό σε διάφορες γεύσεις 1,00 -

Κρέμα λεμονιού με crumble φουντουκιού & Ιταλική μαρέγκα 5,00 -

Φρουτοσαλάτα με εκλεκτά φρούτα εποχής 6,00 -

Chef: 
Στέφανος Γκόγκολος 

Εάν έχετε ιδιαίτερες διατροφικές ανάγκες ή αλλεργίες 
και επιθυμείτε να γνωρίζετε όλα τα υλικά 

που  χρησιμοποιούνται,  παρακαλώ ενημερώστε τον υπεύθυνο καταστήματος.

Οι τιμές είναι σε ευρώ €. 
Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ και δημοτικός φόρος.

Αγορανομικός Υπεύθυνος: Γιάννης Αντωνακάκης




