
BAK ERY
CROISSANT ΒΟΥΤΥΡΟΥ  2,70

CROISSANT ΣΟΚΟΛΆΤΆΣ  2,90

HEALTHY ΜΠΆΡΆ ΔΗΜΗΤΡΙΆΚΏΝ  3,20

MINI SANDWICH  3,30
Γαλοπούλα, έμενταλ, iceberg, τυρί κρέμα, πολύσπορο ψωμί 

CROISSANT ΒΟΥΤΥΡΟΥ  5,60
Jamon, τυρί Aρσενικό Νάξου, iceberg, light mayo 

HEALTHY B OW L S
ΦΡΟΥΤΟΣΆΛΆΤΆ  5,00
Φρούτα εποχής, καραμελωμένα καρύδια, μέλι, ξύσμα lime  
(προσθέστε γιαούρτι light +1) 

ACAI BOWL   6,90
Φρέσκα φρούτα, granola, μπανάνα, φράουλες, blueberries,  
καρύδα τριμμένη, goji berries, χυμό μήλο, γιαούρτι  

CHIA BOWL 5,50
Γάλα αμυγδάλου, μέλι, μπανάνα, πράσινο μήλο, ανανάς, κανέλα  

SALAD BOWL   10,50
Ανάμικτη σαλάτα, kale, κινόα, γαλοπούλα, μπρόκολο, ψητό χαλούμι,  
αυγό μελάτο, αβοκάντο, αλμυρή granola, dressing ελαιόλαδο-lime  

ΜΈΧΡΙ ΤΙΣ 18:00

PAN CAK ES
MERENDA  6,90
Πραλίνα φουντουκιού, μπανάνα, μπισκότο ολικής άλεσης 

BUENO  7,20
Πραλίνα bueno, μαύρο τριμμένο μπισκότο 

MAPLE  7,10
Σιρόπι σφένδαμου, bacon  (προσθέστε αυγό +1,5) 

LEMON PIE  7,40
Κρέμα λεμόνι, τριμμένο μπισκότο, μαρέγκα 

CHOCO STUFFED  8,50
Γέμιση μαύρης σοκολάτας, καραμελωμένα 
φουντούκια, toffee caramel, φρούτα του δάσους 

ΦΥΣΤΙΚΟΒΟΥΤΥΡΟ  7,90
Blueberries, μπανάνα, κάσιους, μέλι, κανέλα 

SCRAMBLED EGGS  8,30
Ασπράδια αυγού, μανιτάρια, κρέμα αβοκάντο, αλμυρή granola 

EG GS
ΟΜΕΛΕΤΆ LIGHT  6,20
Ασπράδια αυγού, γαλοπούλα, μανιτάρια,  
σπαράγγια, κατίκι, σπανάκι, σχοινόπρασο  

ΟΜΕΛΕΤΆ ΡΟΛΆΚΙ  7,20
Κοτόπουλο, bacon, μανιτάρια, τυρί κρέμα 

ΦΡΟΥΤΆΛΙΆ  7,50
Πατάτα, λουκάνικο,  γραβιέρα, βολάκι Άνδρου,  
ντοματίνια, ελιές, θυμάρι  

EGGS ROYAL  8,70
Καπνιστός σολομός, αυγά sous-vide, σως hollandaise,  
βάση pancake 

ΆΥΓΆ ΜΆΤΙΆ  6,90
Bacon, αβοκάντο, μαρμελάδα bacon, βάση φρυγανισμένο ψωμί 

TORTILLA SCRAMBLED EGGS  7,80
Προσούτο, μανιτάρια, λουκάνικο, ντοματίνια,  
κρεμμύδι, βάση tortilla 

CROQUE MADAME  6,90
Καπνιστό ζαμπόν, κρέμα τυριού, αυγό πανέ 

EGGS BENEDICT  8,30
Προσούτο, αυγά sous-vide, σως hollandaise,  
βάση English muffin 

SALMON SCRAMBLED EGGS  8,70
Καπνιστός σολομός, αβοκάντο, σπαράγγια 

BRUNCH BOWL  7,80
Κρέμα σπανάκι, αυγό sous-vide, μανιτάρια,  
καραμελωμένο κρεμμύδι, crispy bread sticks 

BAKED EGGS  7,50
Σάλτσα ντομάτας, αυγά ψημένα στον φούρνο, flakes γραβιέρας  
Νάξου, μανιτάρια, πιπεριά, βάση English muffin 

TOASTS
AVOCADO SMASH  6,50
Κρέμα αβοκάντο, κρεμμύδι, φέτα (προσθέστε αυγό +1,5) 

SALMON TOAST  7,90
Καπνιστός σολομός, κρέμα αβοκάντο, αυγό sous-vide,  
σαλάτα ρόκα-σπανάκι-κινόα  

SWEET VEGAN   6,30
Φυστικοβούτυρο, μπανάνα, berries,  
flakes καρύδας, σιρόπι σφενδάμου 

FRENCH TOAST ΤΣΟΥΡΕΚΙ  8,30
Πραλίνα σοκοφρέτα, berries, παγωτό βανίλια  
Μαδαγασκάρης, σάλτσα κόκκινων φρούτων 

BAGEL S
CAESAR’S  6,90
Φιλέτο κοτόπουλο, προσούτο, flakes παρμεζάνας, iceberg, 
homemade Caesar’s dressing

BRUNCH BAGEL  8,00
Kατσικίσιο τυρί, αβοκάντο, αυγό πανέ, 
μαύρα ντοματίνια, κρεμμύδι, hoisin mayo 

CLASSIC  4,80
Γαλοπούλα, τυρί κρέμα  

SANDWICHES
ΠΡΟΖΥΜΙ  6,90
Προσούτο, flakes παρμεζάνας, ρόκα, ντοματίνια, light mayo 

THIN SANDWICH  6,80
Γαλοπούλα, flakes γραβιέρας, κρέμα αβοκάντο, αυγό τηγανιτό 

CLUB SANDWICH   9,20 
Kοτόπουλο, αυγό, έμενταλ, ντομάτα, τυρί καπνιστό, iceberg,  
bacon, light mayo, ψωμί focaccia, φρέσκιες country style πατάτες   

SALMON CLUB SANDWICH 9,70
Καπνιστός σολομός, τυρί κρέμα, αβοκάντο, αυγό, 
lime, ψωμί μαύρη focaccia, σαλάτα ρόκα-σπανάκι-κινόα 

WRAPS 
(Ψη μένα  ή  μη )

CHICKEN WRAP  4,90
Φιλέτο κοτόπουλο, τσένταρ, καλαμπόκι, iceberg,  
μανιτάρια, mustard mayo 

ΓΆΛΟΠΟΥΛΆ  4,60
Γαλοπούλα, έμενταλ, iceberg, τυρί κρέμα 

VEGAN WRAP  5,20
Φαλάφελ, χούμους, ντομάτα, αβοκάντο 

Όλες οι ανωτέρω τιμές είναι σε € και περιλαμβάνουν όλες τις νόμιμες 
επιβαρύνσεις. | Επιμέλεια menu - Σεφ: Μαρία Κότσαλου. | Σε περίπτωση αλλεργίας, 
παρακαλώ ενημερώστε τον σερβιτόρο σας. | Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση 
να πληρώσει εάν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό. | Το κατάστημα διατηρεί το 
δικαίωμα αλλαγής των τιμών χωρίς προειδοποίηση. | Αγορανομικός υπεύθυνος: 
Βασίλειος Μαρτσουκάκης




