
 
 
 
 

BRUNCH MENU 

 
                Αυγά - Eggs 

 
 

Αυγά Benedict με καπνιστό σολομό και σπανάκι 

Eggs Benedict with smoked salmon and avocado 

 

Αυγά Benedict με καπνιστό χοιρομέρι και λαχανικά 

Eggs Benedict with smoked bacon and vegetables 

 

Ομελέτα με πιπεριά, μπέικον και γραβιέρα 

Omelette with vegetables, bacon and gruyere 

 

Ομελέτα με ασπράδια αυγών 

Omelette from eggs white 

 

Scrambled eggs, με νούμπουλο και λάδι τρούφας 

Scrambled eggs with nouboulo and truffle oil 

 

Στραπατσάδα με φέτα, τομάτα & ελιές 

Greek scrambled eggs with feta cheese 

tomato & olives 

 

Αυγά “μάτια” πάνω σε τραγανή πατάτα 

Sunny side eggs over crunchy potatoes 

 

Croque madame με ζαμπόν σε χωριάτικο ψωμί 

Croque madame with ham over traditional bread 

 

Snacks 
 
Τοστ με χωριάτικο ψωμί και σαλάτα 

με μαγιονέζα, τομάτα, γραβιέρα και επιλογή 

ζαμπόν ή γαλοπούλα 

Toast with traditional bread and salad 

with mayo, tomato, greek gruyere and choice of 

ham or turkey. 

 

Club sandwich με τυρί, ζαμπόν, ομελέτα 

τομάτα και κοτόπουλο, με πατάτες τηγανητές 

Club sandwich with cheese, ham, egg, 

tomato and chicken served with French fries. 

 

Club sandwich με πολύσπορο ψωμί, καπνιστό 

σολομό, τομάτα, κρέμα αβοκάντο, αγγούρι, 

μαγιονέζα και πράσινη σαλάτα 

Club sandwich with multigrain bread, smoked 

salmon, tomato, cucumber, avocado cream, 

mayo served with green salad. 

 

Sandwich με μοσχάρι black angus στη σχάρα 

Sandwich with grilled black angus beef  

 

Ανοιχτό sandwich με ραγού λαχανικών και φέτα 

Open face sandwich with vegetables ragout and 

feta cheese. 

 

 

              

  

  

 

 

Pizzette με καπνιστό σολομό και μαγιονέζα με 

λάδι τρούφας 

Pizzette with smoked salmon and truffled mayo 

 

Pizzette με γκοργκοντζόλα, προσούτο και ρόκα 

Pizzette with gorgonzola, prosciutto and arugula. 

 

Pizzette με burrata, τομάτες και pesto βασιλικού 

Pizzette with burrata, tomatoes and basil pesto. 

 

Pizzette με άγρια χόρτα, κολοκύθι και κρέμα 

ξινομυζήθρας 

Pizzette with greens, zucchini and xinomizithra 

cream. 

 

Σαλάτες - Salads 
 
 

Πράσινη σαλάτα, με καβουρδισμένους ξηρούς 

καρπούς και φρούτα εποχής  

Green salad, with roasted nuts and seasonal 

fruits. 

 

Ελληνική σαλάτα, με παξιμάδι, χαρουπιού  

τομάτα, αγγούρι και κρέμα ξινομυζήθρας 

Greek salad with carob rusk, tomato, cucumber 

and xinomizithra cream. 

 

Σαλάτα caesar με κοτόπουλο 

Chicken ceasar. 

 

Σαλάτα με quinoa, σπαράγγια, αβοκάντο και 

καπνιστό σολομό 

Quinoa salad with asparagus, avocado and 

smoked salmon 

 

Ζυμαρικά - Pasta 
 
 

Μακαρόνια με τομάτες και βασιλικό 

Spaghetti with tomatoes and basil. 

 

Πέννες με κοτόπουλο και σπαράγγια 

Penne with chicken and asparagus. 

 

Κυρίως πιάτα - Main courses 
 
 

Στήθος κοτόπουλο στην σχάρα με σάλτσα 

σιναπιού 

Grilled chicken breast with mustard grains 

sauce. 

 

Mini burgers με τηγανητές πατάτες 

Mini burgers with French fries. 

 

Tagliata από μοσχάρι με αρωματικό ελαιόλαδο 

και τηγανητές γλυκοπατάτες 

Beef tagliata with herbed infused olive oil with 

fried sweet potatoes. 



 
 
 
 
 
 
 

Επιδόρπια - Desserts 
 
 

Pan cakes με πραλίνα φουντουκιού, ξηρούς καρπούς  

και παγωτό σοκολάτα 

Pan cakes with hazelnut praline, roasted nuts 

and chocolate ice cream. 

 

Pan cakes με μους γιαουρτιού, φρούτα εποχής και  

μέλι  

Pan cakes with greek yogurt mousse, seasonal 

fruits and honey. 

 

Waffle banana split 

 

Waffle με πραλίνα, παγωτό σοκολάτα και φρούτα 

του δάσους 

Waffle with hazelnut praline, chocolate ice cream 

and forest fruits. 

 

Pavlova με φράουλες 

Pavlova with strawberries 

 

Tiramisu 

 

Πολίτικο εκμέκ  

Ekmek 

 

Chocolate soufflé with vanilla ice cream 

 

Ice Creams: Vanilla, Chocolate, Kaimaki 

Per Scoop 
 

      

     COFFEE’S 

 

     Cold 

     
    Freddo Espresso  
    Freddo Cappucino 
    Iced Latte 

    Nes Café Frappe 
 

 My Origin                            

 
     Espresso        

   Cappuccino       

    Flat White          
    V60            
 

Hot                                           

 
Espresso       

Macchiato       
Cappuccino       
Americano        

Greek coffee       
Filter coffee          

Café Latte          
Flat White          
Nes café        

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 Beverages & Juices  
 
 Hot/Iced Tea 

 Hot/Iced chocolate 
 Fresh Orange juice 

 Homemade Lemonade 
 Juices mixed 
 Packaged juices 

 Milkshake 
 

 Soft drinks 

 
 Coca-Cola/Light/Zero 
 Sprite 
 Έψα Μπλέ/Λεμόνι/Πορτοκάλι 

 Σουρωτή 
 Club Soda 
 Tonic Water 

 3Cents Pink Grapefruit 
 3Cents Gentleman’s 

     3Cents Ginger Beer  
 3Cents Tonic water 
 Red Bull 

 

 Wines by the glass 150ml 
 

 Λευκό/White 
 Vina Esmeralda, Torres  
  

 Ροζέ/Rose 
 Παράγκα Flowers rose, Κυρ-Γιάννη  

 
Κόκκινο/Red 
Ορεινό, Κτήμα Σπυρόπουλος  

      
  
 Sparkling 

 Prosecco Anselmi Ca’ Stella  
 Moscato D’ Asti 

 
 

 Μπύρες/Beers (bottle 330ml) 
 

 Heineken (5% abv) Lager  
 Alfa (5% abv) Lager 

 Budweiser Budvar (5% abv) Pale Lager 
 Sol (5% abv) Exotic Lager 

 Mamos (5% abv, 500ml) Pilsener 
 Nissos (5% abv) Pilsener 
 Krusovice Imperial (5% abv) Pilsener 

 Erdinger (5,3 % abv) Weiss 
 McFarland (5,6 % abv) Red Ale 
 Amstel Dark (6% abv) Dark Lager 

 Amstel Free (0,0% abv) Alcohol Free 
 

 

Μηλίτες/Siders (bottle 330ml) 
 
Strongbow Gold Apple (4,5% abv) 

Strongbow Red Berries (4,5% abv) 
 

 

 
Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ BRUNCH ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ  
ΑΠΟ ΤΙΣ 10:00-18:00 

BRUNCH CATALOGUE IS VALID FROM 10:00-18:00 
Για το τηγάνισμα χρησιμοποιούμε ηλιέλαιο 

Στο φαγητό και τις σαλάτες έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 
Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει εάν δεν  
λάβει το νόμιμο παραστατικό στοιχείο (απόδειξη-τιμολόγιο) 

Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις  
Και μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση. 

Αγορανομικός υπεύθυνος Παπαγιαννάκης Αλέξανδρος



 


