ΠΡΩΙΝΟ BREAKFAST

SNACK
MENU

08.30 – 13.00
ΜΕ ΜΈΛΙ & ΚΑΡΎΔΙΑ

ΦΡΟΎΤΑ

GRANOLA

HONEY & WALNUTS

FRUITS

GRANOLA

Ελαφρύ στραγγιστό Γιαούρτι ----------- €9,80 ------------- €13,90 --------€14,90
Low fat drained Yoghurt
“Τσουρέκι” “Brioche” ---------------------------------------------------------------------------- €7,10
Καραμελωμένο με κρέμα πραλίνας, μπανάνα & παγωτό βανίλια
Caramelized with praline cream, banana & vanilla ice cream
“Τηγανίτες” Pancakes ---------------------------------------------------------------------------€5,90
με βιολογικό σιρόπι σφενδάμου with organic maple syrup
Χωρίς γλουτένη Τηγανίτες σερβίρονται κατόπιν επιθυμίας σας Gluten-Free Pancakes served upon your request

Αυγά σε οποιοδήποτε στυλ Eggs in any style -----------------------------------------------€5,50
(Τηγανιτά, Ποσέ, Σκράμπλ, Ομελέτα, Λευκή ομελέτα)
Προσθέστε τυρί, Τομάτα, Ζαμπόν, Λουκάνικό, Μπέικον, Μανιτάρια, πατάτες --------------------------------------- €0,50

(Fried, Poached, Scrambled, Omelette, White Omelette)
Add cheese, tomato, ham, sausage, bacon, mushrooms, potatoes -------------------------------------------------- €0,50

“Benedict” Eggs “Benedict” ------------------------------------------------------------------- €7,30
Αυγά Αυγά πάνω σε ψωμί μπριός & σάλτσα ολλανδέζα
επιλογή από Μπέικον €0,50, Γαλοπούλα παστράμι €0,60, Καπνιστό σολομό €1,80,

Σπανάκι €0,90

on bread brioche & Hollandaise sauce
Choice of Bacon €0.50, Turkey pastrami €0.60, Smoked salmon €1,80, Spinach €0.90
ΨΩΜΊ ΧΩΡΊΣ ΓΛΟΥΤΈΝΗ
GLUTTEN FREE BREAD

“Crogue Madame” ----------------------------------------------------€6,30 -------------------€7,00
Σάντουιτς με ζαμπόν, τυρί comte, αυγό ποσέ & μορνέ
Sandwich with ham, comte cheese, poached egg & mornay

ΣΑΛΑΤΕΣ SALADS 					
ΑΠΛΗ
PLAIN

ALL DAY LONG
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ
CHICKEN

ΓΑΡΙΔΕΣ
SHRIMPS

Σαλάτα του Καίσαρα Caesar ----------------------------€9,80 ------------ €12,90 ---------€14,90
Καρδιές μαρουλιών με μπέικον, παρμεζάνα, κρουτόν σκόρδου & ντρέσινγκ Caesar.
Lettuce with bacon, parmesan cheese, garlic croutons & dressing Caesar
Ελληνική Greek----------------------------------------------------------------------------------- €9,80
Ώριμες ντομάτες, αγγούρι, πιπεριές, κάπαρη, κρεμμύδι, φέτα, ελιές & κρίθινα παξιμάδια
Matured tomatoes, cucumber, peppers, caper, onion, feta, olives & barley rusks
ΑΠΛΗ
PLAIN

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ
CHICKEN

ΚΑΠΝΙΣΤΌ ΣΟΛΟΜΌ
SMOKED SALMON

ΕΝΤΡΕΚΌΤ
ENTRECOTE

Βιολογική Κινώα Organic Quinoa----------€10,50 ----- €13,90 -----------€14,90 -------- €15,50
Πολύχρωμη βιολογική κινώα με ψιλοκομμένα μυρωδικά, λαχανικά & γουακαμόλε
Colorful organic quinoa with finely chopped herbs, vegetables & guacamole
ΑΠΛΗ
PLAIN

ΚΑΤΣΙΚΊΣΙΟ ΤΥΡΊ
GOAT CHEESE

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ
CHICKEN

Ανάμεικτη με όσπρια Mix green salad with pulses-----€10,50 ---------- €13,20 ---------€13,90
Φύλλα από ρόκα, σπανάκι, μίνι μαρούλια, παντζαρόφυλλα, μουστάρδα, λαχανίδα, μισούνα,
αβοκάντο & τσιμιτσούρι σάλτσα
Leaves of arugula, spinach, lettuce mini, beet, mustard, kale, hate,
avocado & chimichurri sauce

SNACK
MENU

Αντίδια σαλάτα Endives salad------------------------------------- € 14,30
με καραμελιασμένα καρύδια, αχλάδι, ρόδι, κατσικίσιο τυρί
σε τραγανό ψωμί, & ντρέσινγκ γκοργκονζόλας
with candied walnuts, pear, pomegranate, goat cheese in bread,
& gorgonzola dressing
Πάπια με καρπούζι Duck with watermelon ------------------------------- € 15,70
ανάμεικτή σαλάτα με χλιαρό μπούτι πάπιας κονφί, καρπούζι, φράουλα,
κάσιους σε σάλτσα “χοϊσίν”
Mixed salad with warm duck leg confit, watermelon, strawberry, cashews
& hoisin sauce

Νισουάζ Nicoise------------------------------------------------------------------------------ € 16,70
Τόνος σχάρας με αβοκάντο, μαρούλι, φασολάκια, ντοματίνια, πατάτες & αυγό
Grilled tuna with avocado, lettuce, green beans, cherry tomatoes, potatoes & egg

Snack

10.30 – 18.00
AΠΛO

ΨΩΜΙ ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ

AΠΛO

ΨΩΜΙ ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ

PLAIN
GLUTEEN FREE BREAD
Club (Λευκό, Ολικής, Ζέας ή πολύσπορο τοστ)
(White, whole grain, Zea or Multigrain toast bread) --------- €8,90 ---------------------€10,90
Ψητό κοτόπουλο, μπέικον, αυγό, τυρί, ντομάτα, άϊσμπεργκ μαρούλι & πατάτες τηγανιτές
Roasted chicken, bacon, egg, cheese, tomato, lettuce lettuce & French fries
PLAIN
GLUTEEN FREE BREAD
Salmon Club (Whole bread )
(White, whole grain, Zea or Multigrain toast bread) -------- €14,90---------------------€16,90
Καπνιστός σολομός, αυγοσαλάτα, αγγουράκι τουρσί, αίσμπεργκ & σαλάτα μεσκλάν
Smoked salmon, egg-salad, pickled cucumber, iceberg & mesclun salad

Bruschetta (Χωριάτικο ψωμί με προζύμι) (Sour bread) ----------------------------------- €8,90
Λαχανικά σχάρας με ανεβατό τυρί & γλάσο βαλσάμικο
Grilled vegetables with “anevato” cheese & balsamic glassed
Quesadillas (Τορτίγια) ------------------------------------------------------------------------ €12,80
Κοτόπουλο με stir-fried λαχανικά, τσένταρ, γουακαμόλε & σαλάτα
Chicken with stir-fried vegetables, cheddar, guacamole & salad
Arabic pita (Aραβική πίτα) -------------------------------------------------------------------- €9,20
Τονοσαλάτα με ψιλοκομμένα λαχανικά, μαγιονέζα, λεμόνι & μεσκλάν
Tuna salad with chopped vegetables, mayonnaise, lemon & mesclun salad
Melted (Τραμενζίνι ψωμί) (Tramezzini bread) ---------------------------------------------- €8,20
Προσούτο “Cotto” με τρούφα, γκούντα, πατάτες τηγανιτές & μεσκλάν
Prosciutto “Cotto” with truffles, gouda, French fries & mix salad
ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ BLACK ANGUS USA
BEEF BLACK ANGUS USA

ΓΆΛΟΠΟΥΛΑ
TURKEY

Burger (Ban & roll) ---------------------------------- €16,90 ---------------------------------- €13,80
Mπιφτέκι, μπέικον, τσένταρ, μανιτάρια, κρεμμύδια & πατάτες τηγανιτές
Burger with bacon, cheddar, mushrooms, onions and fries
Ziapatta Steak ------------------------------------------------------------------------------------€17,50
Μοσχάρι φιλέτο, κρεμμύδια, μανιτάρια, Έμμενταλ & πατάτες τηγανιτές
Beef tenderloin, onions, mushrooms, Emmenthal chesses & fries

