
BRUNCH
το brunch μας σερβίρεται καθημερινά 10.00 - 18.00 
brunch is served daily from 10.00 - 18.00

γιαούρτι με χαμηλά λιπαρά φρέσκα φρούτα, μέλι και μούσλι 4.80 
low-fat Greek yoghurt with fresh fruits, honey and muesli

αυγά ποσέ 6.50 
με zυμωτό ψωμιί, αφράτη ολλανδέζ, σπαράγγια και τραγανό προσούτο 
poached eggs
toasted bread, hollandaise sauce, asparagus and crispy prosciutto

αυγά μάτια 5.00 
με ζυμωτό ψωμί και ανάμεικτη σαλάτα
fried eggs
Toast bread, fresh mixed salad

ομελέτα λαχανικών 6.50 
veggie omelette
oμελέτα με επιλογή ζαμπόν ή γαλοπούλα, ένταμ και μανιτάρια 6.80
omelete with choice of ham or turkey, edam cheece  & mushrooms

στραπατσάδα αυγών με τραγανό μπέικον 6.80 
σερβίρεται με ανάμικτη σαλάτα και χωριάτικο ψωμί
scrambled eggs with crunchy bacon 
served with mixed salad and traditional bread

λευκή ομελέτα 6.80 
με σπαράγγια, λάδι τρούφας και παπαρουνόσπορο
egg white omelette
with asparagus, truffle oil and poppy seeds

croque madame 7.00 
με καπνιστό ζαμπόν, τυρί μοτσαρέλα, μπεσαμέλ και αυγό τηγανητό
croque madame 
with gourmet smoked ham, mozzarella cheese, béchamel sauce and fried egg

SNACKS 
xειροποίητη focaccia ντομάτα / μοτσαρέλα / βασιλικό 5.50 
homemade focaccia tomato / mozzarella / basil

καπνιστός σολομός σε πολύσπορο ψωμί 7.10 
φύλλα σαλάτας / Philadelphia / αβοκάντο
smoked salmon in multigrain bread
green salad leaves / Philadelphia cheese / avocado 

king size τοστ 4.90
γαλοπούλα ψητή ή καπνιστό ζαμπόν/ τυρί edam
σερβίρεται με φρέσκιες τηγανητές πατάτες / μίνι σαλάτα / honey mustard sauce
king size toast
gourmet toasted turkey or smoked ham / edam cheese
served with fresh french fries / mini salad / honey mustard sauce

club sandwich king size 7.50 
με καπνιστό ζαμπόν ή γαλοπούλα ψητή gourmet εν ελλάδι / τυρί edam / ντομάτα 
/ μιξ σαλατικών σερβίρεται με πατάτες τηγανιτές / ντιπ μαγιονέζας
club sandwich king size
gourmet smoked ham or toasted turkey / edam cheese / tomato / mix salad
served with french fries / dip of mayo

chicken club sandwich king size 7.80 
με ψητό κοτόπουλο / ψητό μπέικον / τυρί edam / ντομάτα / μιξ σαλατικών
σερβίρεται με πατάτες τηγανιτές / ντιπ μαγιονέζας
chicken club sandwich king size
grilled chicken fillet / grilled bacon / edam cheese / tomato / mix salad
served with French fries / dip of mayo
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