
Bread and Crostini Assortment 1.20 €

Soup of the Day 6.50 €

Starters and Salads

Grilled "Talagani" Cheese with balsamic vinegar and figs 6.50 €

Spreads Trilogy  smoked eggplant salad-green tzatziki-fish roe spread with lime 4.80 €

Home made "Tyropitari" pie with Feta cheese, honey and sesame 5.50 €

Grilled Vegetables pepper, eggplant and zuchini with traditional "petimezi" dressing 7.00 €

Grilled Pleurotous Mashrooms with aged balsamic vinegar 7.50 €

Grilled Octopus* with Cretan "kritamo" seaweed and Fava from Santorini 9.20 €

Stuffed Vineleaves with rice and minced beef  in egg and lemon sauce 6.00 €

Fried Calamari* with fish roe dip 6.50 €

Greek Salad with Cretan "kritamo" seaweed 8.50 €

Mediterranean Salad almond flakes, sautéed peach, cherry tomato, spinach, rocket, 9.00 €

and forest fruit balsamic

Greek garden salad  three kinds of cherry tomatoes, carob, katiki cream cheese 8.50 €

Salad trilogy with Chicken*, mango, avocado, orange dressing 10.00 €

Cheese & Cold Cuts Platter prosciutto, bresaola, salami from Lefkada, 13.00 €

Cretan graviera, Feta, smoked cheese from Metsovo, crostini

Pasta & Burgers

Beef Ragoût in red sauce with linguine 13.00 €

Mushroom Risotto portobello, porcini, agaricus 11.00 €

Skioufichta Pasta with Apaki fresh tomato, smoked Apaki pork, fresh coriander 12.00 €

Mediterranean Pasta whole grain spaghetti, vegetable sauce 10.00 €

Beef Burger 100% Beef, Cheddar, bacon, caramelized onion, tomato, lola rosa, 12.00 €

French fries*, homemade BBQ dip

Caesar Chicken Burger iceberg, parmesan, sweet corn, 11.50 €

tomato, bacon, mayo, French fries*, Caesar dip

SWEET BASIL'S



Main Courses

Sauteed Seabass Fillet herbs, boiled seasonal greens, lemon dressing 15.00 €

Grilled Prawns* quinoa salad with lime, avocado, olive oil, capers 17.00 €

Grilled Salmon Fillet boiled seasonal greens, lemon balsamic dressing 18.00 €

Beef Fillet, fresh French fries 22.00 €

Lamb Chops smoked eggplant salad, oven baked tomato ratatouille 22.00 €

Pork fillet matinated and triple cooked, stuffed with gruyere cheese 17.50 €

and sun dried tomatoes, fresh French fries

T-Bone Steak, fresh French fries 25.00 €

Grilled Kebab* French fries*, pitta, tomato, onions, yogurt and basil dip 14.50 €

Sous Vide Chicken* Fillet with fresh seasonal green salad and quinoa 13.50 €

Traditional Moussaka potato, eggplant, minced meat, bechamel sauce 11.50 €

Desserts

Light Chocolate Pie with bitter choco basil cream and forest fruit balsamic reduction 5.50 €

Nougatine almond dacquoise, vanilla bavarois and cinnamon cream 5.50 €

Orange Pie sage cream, apricot Ouzo sauce 5.50 €

Baklava Aeginian pistachio, Syros island rose loukoumi, kaemaki ice cream 5.50 €

Ice Cream Assortment scoop / 2.50 €

Fresh Fruits sliced and diced 5.50 €

Mineral water (1 lit) (still or sparkling) 2.30 €

Soft Drinks 3.00 €

Perrier (330 ml) 3.00 €

Local Beers (330ml) Mythos, Kaiser, Heineken 4.00 €

Imported Beers (330ml) Sol, Paulaner Weiss, Mc Farland, Stella Artois 6.00 €

Below is the list of officially recognized food allergens. If someone is allergic to any of the following foods please ask for help from the staff at restaurant to inform you regarding to the presence or not in foods 

you choose and suggest you on the proper and safe food choice.

Cereal with gluten / Crustaceans / Eggs / Fish / Peanuts / Soy / Milk / Nuts / 

Celery / mustard / sesame seeds / Lupine / Mollusks / Sulphur dioxide

(*)Denotes that frozen ingredients are used / (**) thermally processed products (thawed)

The oil used on salads is olive oil and for frying sunflower seed oil

Consumption of alcohol is forbidden to persons under 17 years old unless accompanied by parents or guardian

Category Deluxe – our prices are subject to market police control. VAT charge is included.

The consumer is not obliged to pay if the notice of payment has not been received (receipt – invoice)

Restaurant-bar is legally required to present complain-comment forms in a designated area next to exit

Vegan option

Legally responsible A. Lemonidis



Ποικιλία ψωμιού και κριτσινιών με dipp 1.20 €

Σούπα ημέρας 6.50 €

Ορεκτικα και Σαλάτες

Ταλαγάνι Σχάρας με βαλσάμικο σύκου 6.50 €

Τριλογία αλοιφών, καπνιστή μελιτζανοσαλάτα-πράσινο τζατζίκι-ταραμοσαλάτα με λάιμ 4.80 €

Σπιτικό Τυροπιτάρι με φέτα, μέλι και σουσάμι 5.50 €

Λαχανικά Σχάρας τρίχρωμες πιπεριές, μελιτζάνες και κολοκυθάκια με πετιμέζι 7.00 €

Μανιτάρια Πλευρώτους στη σχάρα με παλαιωμένο βαλσάμικο 7.50 €

Χταπόδι* Σχάρας  με κρίταμο και φάβα Σαντορίνης 9.20 €

Ντολμαδάκια Σπιτικά Αυγολέμονα γεμιστά με ρύζι και κιμά μόσχου 6.00 €

Καλαμάρι* Τηγανιτό με ντιπ ταραμά 6.50 €

Χωριάτικη Σαλάτα με Κρητικό κρίταμο 8.50 €

Μεσογειακή Σαλάτα flakes αμύγδαλου, ροδάκινα σωτέ, τοματίνια, σπανάκι, ρόκα, 9.00 €

βαλσάμικο φρούτα του δάσους

Ελληνικός λαχανόκηπος  τρίχρωμα τοματίνια, χαρούπι, κατίκι δομοκού 8.50 €

Τριλογία Σαλάτας Με Κοτόπουλο* μάνγκο, αβοκάντο, ψητό κοτόπουλο, 10.00 €

dressing πορτοκαλιού

Ποικιλία Τυριών & Αλλαντικών προσούτο, μπρεσάολα, σαλάμι Λευκάδος, 13.00 €

γραβιέρα Κρήτης, φέτα ΠΟΠ, καπνιστό Μετσόβου, κριτσίνια

Ζυμαρικά & Burgers

Ραγού Μοσχαριού κοκκινιστό με λινγκουίνι 13.00 €

Ριζότο Μανιταριών portobello, porcini, agaricus 11.00 €

Σκιουφιχτά Με Κρητικό Απάκι φρέσκια τομάτα, ξυνομυζήθρα, φρέσκος κόλιανδρος 12.00 €

Μεσογειακά Ζυμαρικά ολικής άλεσης με σάλτσα λαχανικών 10.00 €

Beef Burger κιμάς μόσχου, Cheddar, bacon, καραμ/ένα κρεμμύδια, τομάτα, λόλα, 12.00 €

πατάτες* τηγανιτές, ντιπ BBQ

Caesar Chicken Burger burger κοτόπουλου*, iceberg, παρμεζάνα, καλαμπόκι, 11.50 €

τομάτα, μπέικον, μαγιονέζα, πατάτες* τηγανιτές, Caesar ντιπ

Κυρίως Πιάτα

SWEET BASIL'S



Λαυράκι Σωτέ μυρωδικά, βραστά χόρτα επόχής, dressing λεμονιού 15.00 €

Γαρίδες* Σχάρας σαλάτα πολύχρωμης κινόα με λάιμ, αβοκάντο, ελαιόλαδο, κάπαρη 17.00 €

Φιλέτο Σολομού Σχάρας βραστά χόρτα εποχής, dressing από βαλσάμικο λεμονιού 18.00 €

Μοσχαρίσιο Φιλέτο φρέσκιες πατάτες τηγανιτές 22.00 €

Αρνίσια Παϊδάκια καπνιστή μελιτζανοσαλάτα, φουρνιστό καρέ τομάτας 22.00 €

Ψαρονέφρι τριπλομαγειρεμένο, γεμιστό μα γραβιέρα και λιαστή τομάτα, 17.50 €

φρέσκιες τηγανιτές πατάτες

Μοσχαρίσιο T-Bone Steak φρέσκιες πατάτες τηγανιτές, 25.00 €

Κεμπάπ* Σχάρας πατάτες* τηγανιτές, πίτες, τομάτα, ντιπ γιαουρτιού & διόσμου 14.50 €

Φιλέτο Κοτόπουλο* sous vide με δροσερή πράσινη σαλάτα και τρίχρωμη κινόα 13.50 €

Παραδοσιακός Μουσακάς 11.50 €

Επιδόρπια

Σοκολατόπιτα με κρέμα bitter σοκολάτας βασιλικού 5.50 €

και sauce βαλσάμικο με φρούτα του δάσους

Νουγκατίνα ντακουάζ αμυγδάλου με μπαβαρουάζ βανίλια και κρέμα κανέλλας 5.50 €

Πορτοκαλόπιτα με κρέμα φασκόμηλο και σάλτσα βερύκοκο ούζο 5.50 €

Μπακλαβάς με φυστύκι Αιγίνης και λουκούμι τριαντάφυλλο Σύρου, παγωτό Καιμάκι 5.50 €

Επιλογή Παγωτών μπάλα / 2.50 €

Φρούτα εποχής 5.50 €

Εμφιαλωμένο νερό (1 lit) (απλό ή ανθρακούχο) 2.30 €

Αναψυκτικά 3.00 €

Perrier (330 ml) 3.00 €

Μπύρες Εγχώριες (330ml) 4.00 €

Μπύρες Εισαγωγής (330ml) 6.00 €

Παρακάτω παρατίθεται η λίστα με τα επίσημα αναγνωρισμένα αλλεργιογόνα τρόφιμα. Σε περίπτωση που κάποιος είναι αλλεργικός σε κάποιο από τα παρακάτω τρόφιμα παρακαλώ  ζητήστε την βοήθεια από το 

εξειδικευμένο προσωπικό του ξενοδοχείου μας για να σας κατατοπίσει όσον αφορά την παρουσία τους ή όχι στα προϊόντα της επιλογή σας και να σας βοηθήσει στην σωστή και ασφαλή επιλογή των προϊόντων 

μας.

Δημητριακά με γλουτένη / Καρκινοειδή / Αυγά / Ψάρια / Αραχίδες / Σόγια / Γάλα / Καρποί με κέλυφος / Σέλινο / Μουστάρδα / Σπόροι σησαμιού / Λούπινο / Μαλάκια / Διοξείδιο του θείου

(*) Κατεψυγμένα προϊόντα / (**) Εξ αποψύξεως προϊόντα  /  δεν περιέχει ζωική πρωτείνη

Το λάδι που χρησιμοποιείται στις σαλάτες είναι ελαιόλαδο και στο τηγάνισμα ηλιέλαιο.

Απαγορεύεται η κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών σε άτομα κάτω των 17 ετών που δε συνοδεύονται από γονείς ή κηδεμόνες

Κατηγορία Πολυτελείας . Στις τιμές περιλαμβάνονται όλες οι νόμιμες επιβαρύνσεις και Φ.Π.Α.

Το κατάστημα υποχρεούται να εκδίδει διπλότυπες αποδείξεις θεωρημένες από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Ο καταναλωτής δεν έχει την υποχρέωση να πληρώσει εάν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό στοιχείο (απόδειξη -τιμολόγιο).

Το κατάστημα υποχρεούνται να διαθέτει έντυπα-δελτία σε ειδική θέση δίπλα στην έξοδο για την διατύπωση οποιασδήποτε διαμαρτυρίας

Αγορανομικός Υπεύθυνος : A. Λεμονίδης


