
Brunch 

 

‘'Στραγγιςτό γιαοφρτι'’ με γκρανιόλα, μπανάνα, μζλι, δάκρυα ςοκολάτασ 

υγείασ, 

cranberry και ςπόρουσ chia      6,50€ 

Yogurt with granola, banana, honey, black chocolate, cranberry and chia 

seeds 

 

Τθγανιτά αυγά  πάνω ςε φρυγανιςμζνο ψωμάκι μπριόσ, baby ρόκα, 

ντομάτα, ξινομυηικρα 

και dressing μελιοφ       7,00€ 

Fried Eggs  on top of brioche bread, baby rocket, tomato, xinomyzithra 

cheese and honey dressing 

 

'‘Φρουτάλια’' ομελζτα φοφρνου με λουκάνικο πραςάτο, φζτα, πιπεριά, 

μανιτάρι ςυνοδεφεται από τραγανά μαροφλια, ντοματίνια και βινεγκρζτ 

μελιοφ  8,00€ 

"Frutalia" oven omellete, sausage, feta cheese, mushroom, pepper, 

accompanied by crunchy lettuce, cherry tomatoes and  honey vinaigrette 

 



Αυγά ‘'scrambled'’ πάνω ςε ψωμάκι μπριόσ, μουσ αβοκάντο, καπνιςτό 

ςολωμό και baby ρόκα 

Scrambled eggs on top of brioche bread, avocado mousse, smoked salmon 

and baby rocket                9,00€ 

 

Pancakes αλμυρό με παλαιωμζνο cheddar, μπζικον, αυγό τθγανιτό, ρόκα, 

γαλοποφλα, ντομάτα, μαγιονζηα                8,50€ 

Savoury Pancakes with aged cheddar, bacon, fried egg, rocket lettuce, 

turkey, tomato, mayonnaise 

 

Pancakes γλυκό με κρζμα πατιςερί, πραλίνα, μπιςτκότο τριμμζνο, μπανάνα 

και ςιρόπι καραμζλασ 

Sweet Pancakes with pastry cream, praline, grated biscuit, banana and 

caramel syrup   7,50€ 

 

 

Chicken club sandwich 

φιλζτο κοτόπουλο, ice-berg, ντομάτα, τυρί gouda, μπζικον, μουςτάρδα 

dijon.    9,50€ 

Συνοδεφεται από τθγανιτζσ πατάτεσ και ντιπ μαγιονζηασ 

 



chicken fillet, ice-berg, tomato, gouda cheese, bacon, dijon mustard 

Served with french fries and mayonnaise dip. 

 

 

Club sandwich classic 

χοιρινό καπνιςτό, τυρί gouda, ντομάτα, τραγανό μαροφλι, μπζικον, 

μαγιονζηα.    8,50€ 

Συνοδεφεται από τθγανιτζσ πατάτεσ και ντιπ μαγιονζηασ. 

 

Smoked pork, gouda cheese, tomato, crunchy lettuce, bacon, mayonnaise. 

Served with french fries and mayonnaise dip. 

 

Burger Μόςχου        0,00€ 

μπιφτζκι μοςχαρίςιο (100% απο μοςχαρίςιο κιμά), καπνιςτό τυρί burrata, 

καραμελωμζνο κρεμμφδι, ice-berg, μπάρμπεκιου ςωσ, μπζικον και ντομάτα. 

Σερβίρεται με τθγανιτζσ πατάτεσ και ντιπ από μπάρμπεκιου ςωσ. 

beef burger (100% ground beef),  Burrata smoked cheese, caramelized 

onion, ice-berg, barbeque sauce, bacon and tomato. 

Served with french fries and barbeque sauce dip. 

 



Chicken Burger          10,00€ 

φιλζτο μποφτι κοτόπουλο μαριναριςμζνο ςε Λιβανζηικθ ςάλτςα, κρεμμφδι, 

τςζνταρ, ντομάτα, μπζικον, μαγιονζηα τςίλι 

Σερβίρεται με τθγανιτζσ πατάτεσ και ντιπ μαγιονζηα τςίλι 

chicken leg fillet marinated in Lebanese sauce, onion, cheddar, tomato, 

bacon, chili mayonnaise 

Served with french fries and chili mayonnaise dip. 

 

Vegeterian burger            

 8,50€ 

μανιτάρι Portobello, χαλοφμι ςχάρασ, κρεμμφδι, πιπεριά, ντομάτα, baby 

ρόκα και πάςτα λιαςτισ ντομάτασ. 

Σερβίρεται με τθγανιτζσ πατάτεσ και ντιπ ponzu. 

Portobello mushroom, grilled halloumi, onion, pepper, tomato, baby rocket 

and sun-dried tomato paste. Served with french fries and ponzu sauce 

 

Ελλθνικό ςάντουιτσ Greek sandwich      

 5,50€ 

ςε λευκι μπαγκζτα με ντομάτα, αγγοφρι, ελιζσ, μουσ φζτα, πιπεριά, 

μαροφλι, πάςτα βαςιλικοφ, φρζςκια ρίγανθ, ελαιόλαδο 

white baguette with tomato, cucumber, olives, feta cheese mousse, pepper, 



lettuce,  basil paste, fresh oregano and olive oil. 

 

Σάντουιτσ Τόνο                 

 6,50€ 

ςε μπαγκζτα ολικισ άλεςθσ με πζρλεσ καρότου, μαδθμζνοσ τόνοσ, μαροφλι 

iceberg, κόλιανδρο, ντοματίνια, αγγουράκι τουρςί, κρεμμφδι, ςάλτςα τόνου, 

φρζςκο πιπζρι, ταμπάςκο. 

wholemeal baguette with carrot pearls, plucked tuna, iceberg, coniander, 

cherry tomatoes, pickle cucumber, onion, tuna sauce, fresh pepper, tabasco. 

 

Σάντουιτσ Prosciutto          

 6,50€ 

ςε λευκι μπαγκζτα με προςοφτο, χαλοφμι ςχάρασ, ντομάτα, καραμελωμζνο 

κρεμμφδι, αγγοφρι, μαροφλι, μαγιονζηα με μζλι και μουςτάρδα. 

White baguette with prosciutto, grilled halloumi, tomato, caramelized onion, 

cucumber, lettuce, mayonnaise with honey and mustard 

 

Τοςτ              

 3,00€ 

Φρυγανιςμζνο ψωμάκι του τοςτ  με τυρί gouda - ζαμπόν ή γαλοποφλα 

Grilled toast with gouda cheese - ham or turkey 



 

extra french fries on sandwich or toast 2,00€ 

 


