BRUNCH
Τηγανητά αυγά / Fried eggs (3 αυγά/eggs)
(Λουκάνικο, Μπέικον, Πικάντικη σως, Πράσινη σαλάτα, Τοματίνια, Προζυμένιο
ψωμάκι) (Sausage, Bacon, Spicy sauce, Green salad, Cherry tomatoes, Sourdough bread)

8,90€

Αυγά Μπένεντικτ / Benedict eggs (4 αυγά/eggs)
(2 Αυγά τηγανητά, Σοταρισμένο σπανάκι με μανιτάρια,φέτες κοτόπουλου Σως
Ολλαντέζ & Πράσινη σαλάτα με τοματίνια, Ψωμάκι brioche)
(2 fried eggs, Sautéed spinach with mushrooms , chicken slice,Hollandaise
sauce, Green salad with cherry tomatoes, Brioche bread)

9,50€

Τοστ αβοκάντο / Avocado toast (3 αυγά/eggs)
(Προζυμένιο ψωμάκι, Αβοκάντο με ντρέσινγκ αρωματισμένο από λάιμ , αυγά
σκραμπλ, πράσινη σαλάτα με τοματίνια)
(Sourdough bread, Flavored avocado with lime dressing, Poached οr scrαmbled
eggs, Green salad with cherry tomatoes)

8,50€

PANCAKES
Αλμυρά pancakes / Savory pancakes
(αυγό, μπέικον, λουκάνικο, κρέμα τυριού αρωματισμένη από άνηθο και πίκλες,
πράσινη σαλάτα με τοματίνια)
(2 eggs, bacon, sausage, flavored cream cheese with dill and pickles, green
salad with cherry tomatoes)
Pancake with avocado
(Αβοκάντο με ντρέσινγκ αρωματισμένο από λάιμ ,αυγό τηγανητο, λεπτές φέτες
ψητού κοτόπουλου , πράσινη σαλάτα με τοματίνια)
(Flavored avocado with lime dressing,fried egg, thin slices of grilled chicken,Green salad with cherry tomatoes)

8,90€

9,90€

Pancakes
(με σοκολάτα ή μέλι/ with chocolate or honey)

6,90€

Pancake σοκολάτα/ Chocolate pancake
(Σοκολάτα, μπισκότο, φράουλες ή μπανάνα)
(Chocolate, biscuit, strawberry or banana)

8,50€

Oreo pancakes
(Πραλίνα φουντουκιού, λευκή πραλίνα, μπισκότο oreo, σαντιγί)
(Hazelnut praline, white praline, oreo biscuit, whipped cream)

8,50€

Banoffee pancakes
(Πραλίνα φουντουκιού, καραμέλα γάλακτος, μπισκότο digestive, μπανάνα,
σαντιγί, σκόνη κακάο)
(Hazelnut praline, milk caramel, digestive biscuit, banana, whipped cream,
cacao powder)

8,50€

SMOOTHIE BOWLS
Acai bowl
(*Mπέρι, φρέσκα φρούτα, φυστικοβούτυρο, γκρανόλα, νιφάδες καρύδας,
σπόροι τσία)
(*Berries, fresh fruits, peanut butter, granola, coconut flakes, chia seeds)

9,90€

Γιαούρτι στραγγιστό/ Strained yogurt (2%)
(Φρούτα εποχής, *μύρτιλα, γκρανόλα, αμύγδαλα, νιφάδες βρώμης,
λιναρόσπορο, θυμαρίσιο μέλι)
(Season fruit,*blueberries, granola, almonds, oat flakles, linseed, theme honey)

8,50€

Vegan bowl
(Γάλα καρύδας, μήλο, μπανάνα, φουντούκι, γκότζι μπέρι, αμύγδαλα, νιφάδες
βρώμης, κανέλα)
(Coconut milk, apple, banana, hazelnut, goji berry, almond, oat flakes, cinnamon)

8,50€

Extra
*Λιναρόσπορος, Κράνμπερι, Γκότζι μπέρι,Νιφάδες βρώμης,Μέλι.
*Linseed, Cranberry, Goji berry, Oat flakes, Honey.

1,50€

*Κατεψυγμένο προϊόν/Frozen product.
@Κατάλληλο για χορτοφάγους/Suitable for vegeterians.
Για τυχόν αλλεργίες, ενημερώστε τον σερβιτόρο/For allergies please inform the waiter.
Το κατάστημα υποχρεούται να έχει έντυπα δελτία παραπόνων σε ειδική θέση στην
έξοδο/The shop is required to have printed complaint forms in a special place on the exit.
Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει εάν δεν λάβει απόδειξη ή τιμολόγιο/The
consumer has no obligation to pay if he does not receive a receipt or invoice.

