L

LATE BREAKFAST
10:30 - 13:00

Ποικιλία σφολιατοειδών*
κρουασάν βουτύρου, κρουασάν με σοκολάτα, δανέζικα ρολά
με σταφίδες
Puff pastry variety*
butter croissant, chocolate croissant, raisin danish

Πεϊνιρλί
με αβγό τηγανητό, κασέρι Βερμίου και μπέικον
Peinirli
with a fried egg, kasseri cheese from Vermio, and bacon

Πίτα ημέρας
ρωτήστε μας για την πρόταση της ημέρας
Pie of the day
ask us about today’s selection

Ανοιχτό σάντουιτς με καπνιστό σολομό
με βραστό αβγό, αβοκάντο, αγγούρι, κάππαρη και κρεμμύδι
Open-faced smoked salmon sandwich
with boiled egg, avocado, cucumber, capers, and onion

9

12

8

18

Τοστ
με ζαμπόν και κασέρι
με γαλοπούλα και κασέρι
Toasted sandwich
with ham and kasseri cheese
with turkey and kasseri cheese

Τορτίγια φαλάφελ
με γιαούρτι, σουμάκ, ντομάτα και αγγούρι
Falafel tortilla
with yoghurt, sumac, tomato, and cucumber

7
8

14

Βάφλα
9
με πραλίνα φουντουκιού, μπανάνα, μπισκότα Oreo και παγωτό βανίλια
Waffle
with hazelnut praline, banana, Oreo cookies, and vanilla ice cream

Power yoghurt bowl
με γκρανόλα, φρέσκα φρούτα εποχής, καρύδια, θυμαρίσιο μέλι,
κανέλα και σπόρους τσία
with granola, seasonal fresh fruit, walnuts, thyme honey, cinnamon,
and chia seeds

12

Τηγανίτες
7,5
επιλέξτε επικάλυψη ανάμεσα σε: θυμαρίσιο μέλι, σιρόπι σφενδάμου,
πραλίνα φουντουκιού, φρέσκες φράουλες, σπόρους τσία
1,00 κάθε υλικό
Pancakes
choose a topping: thyme honey, maple syrup, hazelnut praline, fresh strawberries,
chia seeds
1,00 for every ingredient
Αβγά βραστά
Boiled eggs
4’/6’/8’/10’

3

Αβγά τηγανητά μάτια
τηγανισμένα σε έξτρα παρθένο ελαιόλαδο
Sunny side up eggs
fried in extra virgin olive oil

9

Αβγά στο ποτήρι όπως παλιά
αβγά μελάτα, προζυμένιο ψωμί, ξίδι και τσαλαφούτι
Old style boiled eggs in an egg cup
soft boiled eggs, sourdough bread, vinegar, and tsalafouti cheese

10

Αβγά χτυπητά
με φρέσκο βούτυρο, σχοινόπρασο και ντοματίνια
Scrambled eggs
with fresh butter, chives, and cherry tomatoes

12

Αβγά Mπένεντικτ
14
αβγά ποσέ με σάλτσα ολλαντέζ σερβιρισμένα σε English muffins
προσθέστε μπέικον ή γαλοπούλα ή καπνιστό σολομό
Eggs Benedict
poached eggs with Hollandaise sauce served on English muffins
add bacon or turkey or smoked salmon

Αβγά καγιανά
με τριμμένη ντομάτα, φέτα και ρίγανη
Kagiana eggs
with grated tomato, feta cheese, and oregano

11

Ομελέτα με 3 αβγά ή με ασπράδια
10
προσθέστε επιπλέον 3 υλικά της επιλογής σας: κασέρι, ζαμπόν,
γαλοπούλα, μπέικον, πιπεριά πράσινη, κρεμμύδι, φέτα, μανούρι,
μανιτάρια, ντοματίνια, ελιές
0,50 κάθε επιπλέον υλικό
Omelette with 3 eggs or egg whites
add an additional 3 ingredients of your choice: kasseri cheese, ham, turkey,
bacon, green peppers, onions, feta cheese, manouri cheese, mushrooms, cherry
tomatoes, olives
0,50 for every extra ingredient

*Kατεψυγμένο | Frozen
Χωρίς γλουτένη | Gluten free
Χωρίς λακτόζη | Lactose free
Χωρίς ξηρούς καρπούς | Nut free
Χωρίς ζάχαρη | Sugar free
Για χορτοφάγους (ενδέχεται να έχουν χρησιμοποιηθεί παράγωγα ζωικών προϊόντων.
Παρακαλούμε ρωτήστε τον σερβιτόρο σας.) | Vegetarian (it is possible that animal by-products may
have been used. Please ask your waiter.
Όλες οι τιμές είναι σε ευρώ (€). Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν όλες τις χρεώσεις & τους φόρους
(δημοτικός φόρος 0,5%, φαγητό 13%, αλκοολούχα ποτά 24%).
Για το μαγείρεμα και τα ντρέσινγκ χρησιμοποιούμε έξτρα παρθένο ελαιόλαδο και για το τηγάνισμα
ηλιέλαιο. Παρακαλούμε ενημερώστε μας για τυχόν τροφικές αλλεργίες ή δυσανεξίες. Το μενού είναι
πιθανό να περιέχει ίχνη από αλλεργιογόνες ουσίες οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν αλλεργία ή
δυσανεξία. O καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει εάν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό
στοιχείο (απόδειξη ή τιμολόγιο). Το κατάστημα υποχρεούται να διαθέτει έντυπα δελτία σε ειδική θέση
δίπλα στην έξοδο για τη διατύπωση οποιασδήποτε διαμαρτυρίας.
Αγορανομικός Υπεύθυνος: Μαρία Πατσατζόγλου.
All prices are in euros (€). Prices include all charges & taxes (municipal tax 0,5%, food 13%, alcoholic drinks 24%).
For cooking and dressings we use extra virgin olive oil. For frying we use sunflower oil.
Please inform us if you have any food allergies or intolerances. The menu may contain traces of allergenic
substances that may trigger allergies or intolerances. Τhe consumer is not obliged to pay if the notice of payment has not
been received (receipt or invoice). The establishment must be equipped with printed forms, placed in a specified location
next to the exit, for the reporting of any complaints. Registered Manager: Μaria Patsatzoglou.

