
L U N C H



A P P E T I Z E R S

Shrimps saganaki with ouzo, feta cheese
γαρίδες σαγανάκι με ούζο, φέτα  9,00

Marinated sardines with cucumber tagliatelle
σαρδέλα μαρινάτη με αγγούρι tagliatelle  8,00

Grilled octopus with tomato, onions, basil, olive oil
χταπόδι σχάρας με ντομάτα, κρεμμύδι, βασιλικό, ελαιόλαδο  9,00

Fresh bass or tuna fish carpaccio with Cretan citrus flavors, orange gel, parsley, olive oil
carpaccio φρέσκου λαβρaκιού ή τόνου με κρητικά εσπεριδοειδή, 
gel πορτοκάλι, μαϊντανός, ελαιόλαδο  9,00

Tzatziki with Knossos cucumber, garlic, vinegar, olive oil
τζατζίκι με τραγανό αγγουράκι Κνωσού, σκόρδο, κόκκινο ξίδι, ελαιόλαδο  6,00

Smoked eggplant salad on toasted pita
καπνιστή μελιτζανοσαλάτα σε πίτα  7,00

Dakos (Cretan Rusk bread) with myzithra, fresh tomato sauce, olive oil, wild oregano
ντάκος (κρητικό παξιμάδι) με μυζήθρα, φρέσκια ντομάτα, ελαιόλαδο, ρίγανη  7,00

Pita grilled kebab with tomato, yogurt, paprika
kebab σχάρας σε πίτα με ντομάτα, γιαούρτι, πάπρικα  8,00

Smoked pork (apaki) with honey, orange, thyme
απάκι σχάρας με μέλι, πορτοκάλι, θυμάρι  7,50

S A L A D S

Chicken salad with iceberg, lettuce, crouton, anchovies oil
σαλάτα με φρέσκα φύλλα iceberg, κοτόπουλο, γραβιέρα, κρουτόν, 
λάδι από μαριναρισμένες αντζούγιες  9,50

Greek salad with cucumber, tomato, onion, olives, feta cheese, oregano, olive oil
ελληνική σαλάτα με αγγούρι, ντομάτα, κρεμμύδι, ελιές, φέτα, ρίγανη, ελαιόλαδο  8,00

Quinoa salad with shrimps, salmon, avocado, mint, dill, olive oil
σαλάτα με quinoa, γαρίδες, σολομό, αβοκάντο, δυόσμο, άνηθο, ελαιόλαδο 11,00

Fresh seasonal green salad (lettuce, rocket, spinach), orange, figs, grilled manure 
cheese, olive oil, caramelized almonds , carob honey dressing
πράσινη σαλάτα εποχής με μαρούλι, ρόκα, σπανάκι, πορτοκάλι, σύκο, τυρί μανούρι,
ελαιόλαδο, καραμελωμένα αμύγδαλα, σάλτσα από χαρούπι  9,00

The freshest, purest of ingredients  
from the blessed Cretan terrain,  
extensive knowledge  
and appreciation of traditional  
local cooking, an eye on the future  
and a great passion for fine food  
and sharing it with friends:
these are the pillars  
of our restaurant’s philosophy!



P A S T A  &  R I S O T T O

Linguini with zucchini, cherry tomatoes, myzithra cheese, basil

ζυμαρικά με κολοκύθι, ντοματίνια, μυζήθρα, βασιλικό  12,00

Shrimps taglioni with tomato, garlic, basil

ζυμαρικά taglioni με γαρίδες, ντομάτα, σκόρδο, βασιλικό  12,50

Penne pasta with salmon, asparagus, red pepper, lemon, spring onion

πέννες μακαρόνια με σολομό, σπαράγγια, κόκκινη πιπεριά, λεμόνι, φρέσκο κρεμμύδι 12,50

Risotto with spinach, smoked pork “apaki”, Cretan graviera cheese, chicken stock, lemon

ριζότο με σπανακι, απάκι, γραβιέρα, ζουμί κοτόπουλου, λεμόνι  12,00

 
on request, the above dishes can be gluten free! 
κατόπιν αιτήματος, τα παραπάνω πιάτα μπορούν να είναι χωρίς γλουτένη!

P I Z Z A

Cretan special pizza with salami, smoked pork “apaki”, mushrooms, red peppers,  

edam cheese

κρητική πίτσα με σαλάμι, απάκι, μανιτάρι, κόκκινες πιπεριές, τυρί  9,00

Green pizza with onions, peppers, myzithra, feta, olives, rocket salad

πίτσα με κρεμμύδι, πιπεριές, μυζήθρα, φέτα, ελιές, πράσινη σαλάτα  8,50

B U R G E R S

Crispy chicken burger with oat and gruyere cheese, tomato,

iceberg salad, mustard sauce, country potatoes

μπιφτέκι με τραγανό κοτόπουλο με βρόμη και γραβιέρα, ντομάτα,

σαλάτα iceberg, σάλτσα μουστάρδας, πατάτες country  10,00

Green burger with chickpea, tahini, iceberg salad, tomato, onion, lemon, paprika

μπιφτέκι με ρεβυθοκεφτέδες, ταχίνι, σαλάτα iceberg,

ντομάτα, κρεμμύδι, λεμόνι, πάπρικα  9,50

Cheddar beef burger with bacon, onions, cucumbers, tomato,

homemade mayonnaise, iceberg salad, country potatoes

μοσχαρίσιο μπιφτέκι σχάρας με bacon, τυρί cheddar, κρεμμύδι, αγγούρια,

ντομάτα, σπιτική μαγιονέζα τρούφας, σαλάτα iceberg, πατάτες country  11,00

L U N C H  M A I N  C O U R S E
Fresh fish of the day with potatoes salad, baby courgettes
φρέσκο ψάρι ημέρας με πατατοσαλάτα, baby κολοκυθάκια  14,00

Fresh salmon with red peppers sauce, parsnip-puree,
sautéed spinach with mustard sauce
φρέσκο σολομό με σάλτσα κόκκινης πιπεριάς, πουρέ parsnip,
σπανάκι sautéed με σάλτσα μουστάρδα  13,00

Pork fillet with a variety of Cretan mushrooms, thyme
χοιρινό φιλέτο με διάφορα κρητικά μανιτάρια και θυμάρι  12,50

Grilled chicken with fresh grilled vegetables, parsnip -puree
κοτόπουλο φιλέτο σχάρας με λαχανικά σχάρας, πουρέ parsnip  12,50

Dish of the day
πιάτο της ημέρας  12,00

V E G A N  M E N U
Greek salad with cucumber, tomato, onion, cherry tomato,
olives, green pepper, carob rusk, olive oil
ελληνική σαλάτα με αγγούρι, ντομάτα, κρεμμύδι, ντοματίνι,
ελιές, πράσινη πιπεριά, παξιμάδι χαρουπιού, ελαιόλαδο  8,00

Quinoa salad with raisins, mint, pine nuts, honey
σαλάτα με quinoa, σταφίδες, δυόσμο, κουκουνάρι, μέλι  10,00

Risotto with spinach, anise, Cretan aromatic plants, lemon, olive oil
ριζότο με σπανάκι, άνηθο, αρωματικά της κρητικής γης, λεμόνι, ελαιόλαδο  10,00

Linguini with pesto from Cretan aromatic plants, walnuts, crouton, zucchini
ζυμαρικά με πέστο κρητικών βοτάνων, καρύδια, κρουτόν, κολοκυθάκι  12,00

Κ Ι D S  M E N U
Pasta Carbonara with bacon and cream
ζυμαρικά με bacon και κρέμα  6,50

Chicken nuggets with country potatoes
κοτομπουκιές με τηγανιτές πατάτες country  6,50

Mini Cheddar beef burger with bacon, onions, cucumber, tomato,  
homemade mayonnaise, iceberg salad, fresh fried potatoes
mini μοσχαρίσιο μπιφτέκι σχάρας με bacon, τυρί cheddar, κρεμμύδι, αγγούρι, ντομάτα, 
σπιτική μαγιονέζα τρούφας, σαλάτα iceberg, φρέσκες πατάτες τηγανητές  6,50

Country potatoes
πατάτες country  5,00



S W E E T S
Chocolate orange mousse & vanilla ice-cream
mousse σοκολάτα με πορτοκάλι & παγωτό βανίλια  8,00

White chocolate panacotta with passion fruit soup
panacotta λευκής σοκολάτας με ‘σούπα’ από mango & φρούτα του πάθους  8,00

F R U I T  S A L A D
Fruit salad with yogurt & honey
φρουτοσαλάτα με γιαούρτι και μέλι  5,00

Fruits salad with ice cream
φρουτοσαλάτα με παγωτό  5,00

I C E  C R E A M
Chocolate /vanilla/banana/strawberry (1 scoop)
σοκολάτα / βανίλα/ μπανάνα / φράουλα  2,50

Special ice cream
special παγωτό  5,00

Every day our team creates tasty and healthy food with fresh 
ingredients from our local farmers. We use extra virgin olive oil and 

all of our sauces and dips are homemade.
We obtained the HACCP Certificate from TUV Nord for the quality of 

“in house food and beverage processing and serving”.



bas i lhoney.gr


