Menu

Authentic living…

Maypole Cafe

Refreshments

Espresso/stretto/lungo

2,10

Espresso macchiato

2,60

Χυμός Amita

2,50

Espresso doppio

3,00

Σπιτική λεμονάδα

4,50

Espresso doppio macchiato

3,30

Φρέσκος χυμός πορτοκάλι

3,20

Espresso con panna

2,80

Φρέσκος χυμός ανάμικτος

4,50

Espresso freddo

3,00

Cappuccino

3,10

Αναψυκτικά

2,20

Cappuccino latte

3,60

Ανθρακούχο μεταλλικό νερό

2,50

Cappuccino doppio

4,20

San Pellegrino / Perrier

3,50

Cappuccino freddo

3,70

Εμφιαλωμένο νερό 500ml

0,50

Cappuccino con panna

3,40

Εμφιαλωμένο νερό 1000ml

1,00

Cappuccino latte freddo

3,50

Καφές φίλτρου

2,60

Ελληνικός μονός

2,00

Ελληνικός διπλός

2,50

Nescafe

2,50

Frappe

2,50

Elixirs & Smoothies
Energy elixir

Vitamin C elixir

Tea & chocolate
Τσάι

2,50

Τσάι με γεύσεις

3,20

Κρύο τσάι

3,50

Κρύο τσάι με γεύσεις

3,90

Σοκολάτα ζεστή

3,80

Σοκολάτα κρύα

3,80

Σοκολάτα Βιεννουά

4,50

Milk shake σοk/βαν

5,50

Extra γεύση σιρόπι

0,30

5,50

Μπανάνα, πορτοκάλι, μύρτιλο,
βατόμουρο, φράουλα, cranberry,
ginseng, μέλι

5,50

Πορτοκάλι, ακτινίδιο, μάνγκο,
φραγκοστάφυλλο, βάμμα ιπποφαές

Detox elixir

5,50

Berries, φράουλα, grapefruit,
εκχύλισμα αντιοξειδωτικών βοτάνων,
κανέλλα

Smoothies
Ακτινίδιο
Berries
Μπανάνα
Oreo

5,00

Breakfast – Snacks & more…
Fresh sandwiches
Basic step

3,20

Χωριάτικο αφράτο φρατζολάκι με τυρί, γαλοπούλα ή ζαμπόν, τομάτα,
λόλα και sauce μουστάρδας
Fan

3,70

Χωριάτικο αφράτο φρατζολάκι με τυρί, bacon, ομελέτα, ντομάτα,
sweet chilli sauce
Aida

4,90

Χωριάτικο προζυμένιο ψωμί με καπνιστό prosciutto μαύρου δάσους,
roquefort, ξυνόμηλο και καρύδια
Voltas

4,90

Χωριάτικο προζυμένιο ψωμί με χοιρινή μπριζόλα, κεφαλογραβιέρα,
αγγουράκι cornichon και sauce μουστάρδας
Κρουασάν Αλλαντικών

3,70

Κρουασάν βουτύρου Delifrance με αλλαντικά, τυρί, τομάτα, λόλα
και σπιτική μαγιονέζα
Dancing salmon

5,50

Χωριάτικο προζυμένιο ψωμί 100% ολικής άλεσης με καπνιστό σολωμό,
κρέμα τυριού με lime και σχινόπρασο, αγγούρι, λόλα, άνηθο
Tango Tuna

5,30

Χωριάτικο προζυμένιο ψωμί 100% ολικής άλεσης με τόνο, iceberg,
τομάτα και ελαφριά garlic mayo
American style

5,20

Χωριάτικο προζυμένιο ψωμί με τυρί, ζαμπόν, bacon, τομάτα λόλα, αυγό μάτι,
σπιτική sweet chili sauce
Maypole toast

3,00

XL φρέσκο ψωμί (χωρίς συντηρητικά) ή 100% ολικής άλεσης, με διπλό τυρί
και διπλή γαλοπούλα ή ζαμπόν
Hot Dog
Χωριάτικο αφράτο φρατζολάκι, λουκάνικο με τυρί και bacon, sweet chili sauce

3,50

Club sandwiches
Classic club sandwich

8,20

XL φρυγανισμένες φρέσκες ζυμωτές φέτες ψωμί (χωρίς συντηρητικά) ζαμπόν,
bacon, τυρί, τομάτα, λόλα, σπιτική μαγιονέζα, φρέσκιες τηγανιτές πατάτες
Chicken club sandwich

8,80

XL φρυγανισμένα φρέσκα ζυμωτά ψωμάκια (χωρίς συντηρητικά),
κοτόπουλο στο γκριλ, ζαμπόν, τυρί, ντομάτα, λόλα, σπιτική μαγιονέζα και
φρέσκιες τηγανιτές πατάτες
Salmon club sandwich

8,90

XL φρυγανισμένες φρέσκες ζυμωτές φέτες ψωμί 100% ολικής άλεσης
(χωρίς συντηρητικά) με καπνιστό σολωμό, cream cheese, αγγούρι, άνιθο,
λόλα, iceberg και πράσινη σαλάτα με βινεγκρέτ βαλσάμικο

Breakfast & Brunch
Maypole Brunch Advanced Hip Twist

12,00

Τρία φρέσκα αυγά μάτια, bacon, rochefort και φρυγανισμένο ψωμί.
φρεσκοψημένο croissant βουτύρου Delifrance με μαρμελάδα ή μερέντα,
φρέσκος χυμός πορτοκάλι, καφές της επιλογής σας
Αυγά Maypole

5,70

Τρία φρέσκα αυγά μάτια με bacon, roquefort και φρυγανισμένο ψωμί
Αυγά Three Step Turn

4,70

Τρία φρέσκα αυγά μάτια, με τρεις φέτες τραγανιστό bacon
Ομελέτα Spin Turn

5,50

Αφράτη ομελέτα με τρία αυγά, bacon, τυρί και μανιτάρια
Ομελέτα Natural Turn

5,00

Αφράτη ομελέτα με τρία αυγά, λαχανικά και τυρί
Croque Madame

5,20

Λαχταριστό open face sandwich με ζαμπόν, τυρί, μπεσαμέλ παρμεζάνα και
αυγό μάτι
Επιπλέον φρέσκιες τηγανιτές πατάτες (γαρνιτούρα)

+1,30

Γιαούρτι
με μέλι και βρώμη

3,70

με μέλι και φρούτα

3,90

με μέλι, βρώμη, ξηρούς καρπούς, σταφίδες

4,30

Φρουτοσαλάτα

4,00

Pies & Sweets
Σπιτική πίτα ημέρας (με φύλλο μου ανοίγουμε εμείς) μερίδα

4,50 - 5,50

Σπιτικό κέικ

3,00

Κρουασάν βουτύρου

2,00

Κρουασάν βουτύρου γεμισμένο με 100 γρ μερέντα ή μαρμελάδα

2,50

Γλυκό ημέρας

4,50

Lunch & Dinner
Fresh salads
Maypole salad

8,70

Ρόκα, πράσινη και κόκκινη λόλα, σπανάκι, καναπεδάκια με κατσικίσιο τυρί,
Σταφίδες, αγγούρι ζουλιέν, κονόα, ξυνόμηλο, βινεγκρέτ passion fruits
Waldorf

7,50

Δροσερή σαλάτα ζουλιέν λαχανικών τουρσί , flakes από ραπανάκια, ξυνόμηλο,
Σταφύλι, αυστριακό τυρί, σχινόπρασο χειροποίητη μαγιονέζα, γιαούρτι
Σαλάτα roquefort

8,50

Ρόκα, πράσινη και κόκκινη λόλα, προσούτο μαύρου δάσους, roquefort, καρύδια,
βινεγκρέτ μελιού
Caesar’s

8,80

Μαρούλι, iceberg, λόλα πράσινη, λόλα κόκκινη, κοτόπουλο σχάρας,
crispy bacon, flakes παρμεζάνας, κρουτόν, σπιτική Caesar’s sauce
Ελληνική σαλάτα

6,00

Τομάτα, αγγούρι, ελιές, κρεμμύδι, πράσινες πιπεριές, κάπαρη, καπαρόφυλλα,
ξυνομυζήθρα, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο
Τονοσαλάτα

8,30

Λόλα κόκκινη, λόλα πράσινη, μαρούλι, iceberg, τόνος, φρέσκο κρεμμυδάκι,
τοματίνια, ελαφριά σπιτική μαγιονέζα σκόρδου
Ντάκος
5,50
Κριθαροκούλουρο με σάλτσα φρέσκιας ντομάτας, ξινομυζήθρα, ελιές,
κάπαρη, ρίγανη ελαιόλαδο
Energy salad

8,50

Ρόκα, λόλα κόκκινη, λόλα πράσινη, μαρούλι, mix ξηρών καρπών,
dried fruits, λιναρόσπορος, σουσάμι, φιλέτο πορτοκαλιού, γκότζι μπέρι,
βινεγκρέτ μελιού
Protein salad χαμηλών υδατανθράκων
Σπανάκι, λόλα κόκκινη, λόλα πράσινη, μαρούλι, τυρί ένταμ, κοτόπουλο,
αυγό βραστό, ελαφρύ σπιτικό dressing μουστάρδας

8,70

Maypole casual
Μπρουσκέτα Italiano

4,50

Μπρουσκέτα με τομάτα, παρμεζάνα και προσούτο
Μπρουσκέτα Al a Greca

4,50

Μπρουσκέτα με τομάτα, ξινομυζήθρα, ελιά, κάπαρη, ελαιόλαδο
Πατάτες Salida

3,50

Φρέσκιες τηγανιτές πατάτες κομμένες στο χέρι με φρεσκοτριμμένο αλάτι
και ντιπ sweet chilli
Πατάτες Salida Americana

5,50

Σωταρισμένες σε ελαιόλαδο πατάτες με τη φλοίδα τους, με κρεμμύδι,
καπνιστό bacon και ελαφριά κρέμα γάλακτος
Παραδοσιακή Βαυαρέζικη Πατατοσαλάτα

6,50

Πατάτες βραστές , φρέσκο κρεμμυδάκι, bacon, μαϊντανός,
χειροποίητη μαγιονέζα
Σωτέ μανιταριών

6,50

Μανιτάρια σωταρισμένα με ελαφρύ σκόρδο και θυμάρι,
σβησμένα με κονιάκ
Τυροκροκέτες
Λαχταριστές τυροκροκέτες με τρία τυριά και μαρμελάδα ντομάτας

6,80

Ποικιλία αλλαντικών ή/και τυριών

15,00

Ποικιλία Λουκάνικα MAYPOLE

17,50

Πέντε λαχταριστά λουκάνικα εξαιρετικής ποιότητας χωρίς γλουτένη
με σπιτική πατατοσαλάτα, ξυνολάχανο, BBQ sauce, mustard
Σαρδέλα αντικριστή

7,30

Ψητή σαρδέλα γεμισμένη με μαϊντανό, ελαφρύ σκορδάκι και καρέ φρέσκιας
ντομάτας στην κορυφή
Voleo Mixed grill (2-3 άτομα)

20,00

Πλατώ κρεατικών στο grill με πικάντικο λουκάνικο, πανσέτα, μπιφτέκι,
μαριναρισμένο φιλέτο κοτόπουλο, bacon, πατάτες και τρεις sauce
(BBQ, sweet chili, mustard)
Ποικιλία τσίπουρου μικρή

4,00

Ποικιλία τσίπουρου μεγάλη

7,50

Maypole dishes
Linguini Pasta & Risotto & Pizza
Linguini Carbonara

6,50

Παραδοσιακή καρμπονάρα με αυγό, κρέμα, καπνιστό bacon, παρμεζάνα
και μαύρο πιπέρι
Linguini Salmon

8,50

Linguini με καπνιστό σολωμό και vodka
Linguini al Tuna

7,50

Λαχταριστές ταλιατέλες με τόνο, σκόρδο, φρέσκο κρεμμύδι και γλυκό μπούκοβο
Linguini Napolitan

5,50

Κλασσική μακαρονάδα με σάλτσα napoli και pasta liguini
Mustard and Bacon

6,00

Λαχταριστές ταλιάτες, με bacon, μανιτάρι και λευκή σάλτσα μουστάρδας
Risotto al Turftufo

7,50

Risotto άγριων μανιταριών, αρωματισμένο με λάδι τρούφας και παρμεζάνα
Risotto al pollo

7,80

Risotto με στήθος κοτόπουλο και grana Padano
Maypole Pizza

9,20

Σπιτική ζύμη με αρωματική σάλτσα τομάτα, gouda, παρμεζάνα,
προσούτο μαύρου δάσους και φρέσκια ρόκα
Pizza Hip Twists

8,70

Σπιτική ζύμη με αρωματική σάλτσα τομάτα, gouda, ζαμπόν, bacon, μανιτάρια
Pizza γαϊτανάκι
Σπιτική ζύμη με αρωματική σάλτσα τομάτα, gouda, ελιές, ξυνομυζήθρα,
πιπεριά ρίγανη

8,70

Main dishes
Φιλέτο κοτόπουλο με sauce παρμεζάνας

8,50

Φιλέτο κοτόπουλο στη σχάρα τελειωμένο σε sauce παρμεζάνας.
Συνοδεύεται από ρύζι μπασμάτι
Μπιφτέκι με sauce roquefort

8,50

Μπιφτέκι στη σχάρα με sauce roquefort, μεσογειακά μυρωδικά και πατάτες
Hockey stick chicken

7,80

Τραγανές κοτομπουκιές από τρυφερό μαριναρισμένο στήθος παναρισμένο
σε νιφάδες δημητριακών, πατάτες Salida και σπιτική μαγιονέζα
Ocho Atras pork

9,50

Φιλέτο χοιρινό με pepper sauce και πατάτες Salida
Ocho Cortado pork

9,50

Χοιρινό τρυφερό φιλέτο με sauce Amaretto και ρύζι μπασμάτι
Σνίτσελ Χοιρινό

8,70

Σνίτσελ χοιρινό με τραγανή κρούστα. Συνοδεύεται από
παραδοσιακή Βαυαρέζικη πατατοσαλάτα
Πανσέτα Alemana

8,20

Τρυφερή μαριναρισμένη πανσέτα με πατάτες Salida
Κοτόπουλο Σχάρας

7,80

Μαριναρισμένο κοτόπουλο ψημένο στη σχάρα. Συνοδεύεται με πράσινη
σαλάτα και βινεγκρέτ βαλσαμικού
New York Burger

8,50

Κλασσικό Αμερικάνικο burger με bacon, τυρί, τομάτα, κρεμμύδι, αυγό, κέτσαπ,
μουστάρδα και sweet chili sauce
Tomahawk bone steak

16,50

Χοιρινή μπριζόλα μαζί με την πανσέτα (750-850 γρ), με πράσινη σαλάτα,
πατάτες Salida και sweet chili sauce
Cuban rocks steak
Μεγάλη μοσχαρίσια σπαλομπριζόλα (500-600 γρ) σιτεμένη, ψημένη
medium-rare. Σερβίρεται με ψητά λαχανικά

18,00

ΜAYPOLE WINE LIST
PROSSECO CA'STELLA ANSELMI DOC FRIULI

Φιάλη 22,00

Ένταση αρωμάτων και μαλακό στόμα με ελάχιστα υπολειμματικά σάκχαρα.
MOSCATO D'ASTI PIETRO FORNO DOCG PIEDMONT

Φιάλη 20,00

Πλήθος από πυρηνόκαρπα φρούτα που παραπέμπουν σε ροδάκινο και βερίκοκο, πράσινο
μήλο και αχλάδι, άνθη πορτοκαλιάς, λευκά λουλούδια και μέλι
MOSCATO BIANCONERO ΛΕΥΚΟ

Φιάλη 200ml 7,50

Μοσχάτο Αμβούργου με εκρηκτικό φρουτώδη χαρακτήρα, ελαφρύ αφρισμό και έντονη
γλύκα.
MOSCATO BIANCONERO ROZE

Φιάλη 200ml 7,50

Μοσχάτο Αμβούργου, χαρακτηρίζεται από φρουτώδη αρώματα φράουλας, βατόμουρου και
κερασιού που συνδυάζονται με νότες βιολέτας και βανίλιας.
WHITE WINES
9 ΚΤΗΜΑ ΜΟΥΣΩΝ ΠΓΕ ΘΗΒΑ

Φιάλη 20,00

Ποτήρι 5,00

Ασύρτικο-Trebbiano-Sauvignon Blanc
Φρέσκο, φρουτώδες, τυπικό, με ώριμες νότες κίτρινων φρούτων, φρέσκων εσπεριδοειδών
και διακριτικά πικάντικο
ROSE WINES
9 ΚΤΗΜΑ ΜΟΥΣΩΝ ΠΓΕ ΘΗΒΑ Syrah-Μούχταρο

Φιάλη 17,00

Ποτήρι 4,00

Αρώματα άγουρων τροπικών φρούτων με νότες μέντας και βοτανικές νύξεις
RED WINES
9 ΚΤΗΜΑ ΜΟΥΣΩΝ ΠΓΕ ΘΗΒΑ

Φιάλη 20,00

Ποτήρι 5,00

Cabernet Sauvignon-Merlot-Syrah
Φρεσκάδα του κόκκινου φρούτου που θυμίζει raspberries και σύνθετη επίγευση
DESSERT WINES
ΣΑΜΟΣ ANTHEMIS ΠΟΠ ΣΑΜΟΥ Μοσχάτο

Φιάλη 20,00

Φρέσκο και ισορροπημένα γλυκό, σε σύγκριση με την οξύτητά του

Ποτήρι 5,00

HOUSE WINES
Κόκκινο

½ kgr 8,00

Ποτήρι 4,00

Ροζέ/Λευκό

½ kgr 7,00

Ποτήρι 3,50

Μηλίτης

Ποτήρι 5,00

Σαγκριά με φρούτα

Ποτήρι 6,00

Gluhwein

Ποτήρι 7,00

Maypole Bar
Drinks
Drinks
Special drinks
Premium drinks
Cocktails

6,00
8,00
10,00
8,50

Beers
Draft
König Ludwig Weissbier 250ml
König Ludwig Weissbier 500ml
Warsteiner Pilsener
300ml
Warsteiner Pilsener
400ml
Maypole Radler
400ml

3,20
5,00
3,00
4,50
4,50

Bottled
Paulaner Weiss
Chimay blue
Chimay red
Buckler Alcohol free

5,00
6,50
6,50
4,00

Greek Spirits
Ούζο ποτήρι
Τσίπουρο ποτ.
Τσίπουρο 100ml
Ρακί ποτ.
Ρακί 100ml
Ρακόμελο 100ml

4,00
3,00
4,00
3,00
4,00
6,00

200ml 7,00
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