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Ροφήματα
Espresso / 3,30€
Espresso Macchiato / 3,50€
Espresso Double / 3,90€
Espresso με Παγωτό / 6,00€
Cappuccino / 3,90€
Cappuccino με Σαντιγί / 4,20€
Cappuccino Latte / 4,00€
Cappuccino Double / 4,40€
Freddo Espresso / 3,90€
Freddo Cappuccino / 4,00€
Φραπέ / Νες / 3,90€
Φραπέ Παγωτό Baileys / 6,00€
Ελληνικός Διπλός / 3,90€
Γαλλικός / 3,90€
Γαλλικός με διάφορες γεύσεις  / 4,20€
Irish Coffee / 6,00€
Τσάι Ζεστό / Γεύσεις  / 3,90€
Τσάι Κρύο / Γεύσεις  / 4,00€
Σοκολάτα Ζεστή / Κρύα  / 4,20€
Σοκολάτα με διάφορες γεύσεις / 4,40€
Σοκολάτα Βιενουά / 4,40€

Χυμοί Φρέσκοι
Πορτοκάλι  / 4,50€
Ανάμεικτος  / 5,50€

Σνακς
Τοστ Γαλοπούλα, τυρί
3,00€
Κρουασάν Βουτύρου
2,50€
Κρουασάν Μερέντα
3,80€
Κρουασάν Αλμυρά
γαλοπούλα, τυρί, μαγιονέζα, ντομάτα
4,00€   

Πρωϊνό
Brunch
10.00-13.30
Breakfast Superfood (bio/diet) / 6,80€

new!

με μαύρο ψωμάκι ψημένο, ασπράδια αυγού ομελέτα,
με βιολογική κινόα, ηλιόσπορους, σπόρους τσία,
συνοδεύεται με σαλάτα λόλα, ρόκα, ντοματίνια,
αγγουράκι, αβοκάντο και cranberry

Αυγά Florentine / 8,00€

new!

με σπανάκι σωτέ, σάλτσα hollandaisse,
προσούτο πάρμας, πάνω σε τραγανά ψωμάκια

Jonah’s eggs / 8,50€

new!

αυγά τηγανητά, φρυγανισμένο ψωμί ολικής,
μανιτάρια portrobello πανέ, ψητό μπέικον, λουκάνικα,
ψητές baby πατάτες, ντοματίνια, άγρια ρόκα,
συνοδεύεται με ντιπ pesto vinaigrette

Scrambled eggs / 8,90€

new!

με καπνιστό σολομό, κόκκινο χαβιάρι,
άγρια ρόκα και λάδι τρούφας

Croque Madame / 8,30€

new!

φέτες χωριάτικο ψωμί του τοστ,
με καπνιστή γαλοπούλα, γραβιέρα Κρήτης,
ψημένα στο φούρνο, με μπεσαμέλ με βιολογική
κιτρινόριζα, αυγά ποσέ, συνοδεύεται με μίνι σαλάτα
άγριας ρόκας, φλούδες γραβιέρας και ντοματίνια

Ρολό ομελέτας / 8,80€

new!

με κοτόπουλο, μανιτάρια, ντοματίνια,
πιπεριά και πέστο Βασιλικού

Σκραμπλ με σωτέ μανιτάρια / 8,90€
ψητή τομάτα, Προσούτο και χωριάτικα ψωμάκια

Αυγα ποσέ / 7,50€
πάνω σε φρυγανισμένα ψωμάκια με μους φέτα
και αβοκάντο, με σαλάτα πράσινη & βινεγκρέτ

Αυγά Μάτια / 6,50€
Ομελέτα Τυρί  / 7,40€
Ομελέτα Σπέσιαλ / 7,90€

new!

Pancakes
Fruits Pancakes / 7,50€
με φρέσκα φρούτα εποχής, φουντούκι
κροκάν, σιρόπι από σφένδαμο

Βlack Forest Pancake / 7,50€
μαύρο pancake, με σάλτσα σοκολάτας,
φρούτα του δάσους, νιφάδες λευκής σοκολάτας,
τριμμένο μπισκότο

Pancakes / 7,50€
Μερέντα, μπισκότο, μπανάνα

Αλμυρό Pancake / 8,50€
με τσένταρ, μπέικον, τηγανιτά αυγά, τριμμένο μίλνερ

Αλμυρό pancake με πληγούρι & κινόα / 9,50€
με κοτόπουλο, κοπανιστή Μυκόνου,
ντοματίνια γλασέ και φρέσκο θυμάρι

Φρουτοσαλάτα / 6,00€
με γιαούρτι & μέλι

ρωτήστε μας για
Τάρτα ημέρας ή γλυκά ημέρας

new!

Ορεκτικά
Λουκουμάδες παρμεζάνας
με ντιπ sweet chili
8,30€

Χαλούμι ψητό στη σχάρα
με ντιπ φρούτα του δάσους
6,70€
Spring rolls με λαχανικά (8 τεμ)
6,60€
Σκορδόψωμο (2 τεμ)
Με αρωματικά βότανα, λιωμένη μοτσαρέλα
και καπνιστό μπέικον
7,30€

new!

πατάτες χωριάτικες
με λιωμένο τσένταρ και μπέικον
4,90€

Μανιτάρια Portobello πανέ

new!

με ντιπ ταρτάρ
7,80€

Μανιτάρια γεμιστά με κοτόπουλο & 4 τυριά
γκρατινέ στον φούρνο
8,30€

Μανιτάρια πλευρώτους στη σχάρα
με baby ρόκα και φρέσκο θυμάρι
7,80€

Μπρουσκέτες caprese
με φρέσκια μοτσαρέλα, ντομάτα,
πέστο βασιλικού & προσούτο Πάρμας
7,80€

Μπρουσκέτες al funghi
με μανιτάρια σωτέ, τυρί κρέμα & προσούτο Πάρμας
7,90€

Μπρουσκέτες καπνιστού σολομού
με χειροποίητη γουακαμόλε & μπρικ
8,50€

Carpaccio μοσχαρίσιο χειροποίητο
με baby ρόκα, φλούδες παρμεζάνας
και βινεγκρέτ βαλσάμικο
10,80€

new!

Έθνικ επιλογές
Bao bans

new!

(ψωμάκια ψημένα στον ατμό 2 τεμ.)
γεμισμένα με σωτέ κοτόπουλο και λαχανικά
μέσα σε γλυκόξινη πικάντικη σαλτσα
7,50€

Βαο bans με κοτόπουλο croccante

new!

με sweet mustard και σωτέ καλαμπόκι
7,50€

Bao bans μαύρο με γαρίδες σωτέ,

new!

λαχανικά και mango chutney
7,90€

Βao bans μαύρο με κιμά

new!

chili con carne, κόκκινα φασόλια και τσένταρ
7,90€

Chimichanga κοτόπουλο

new!

Τορτίγια τηγανιτή με κοτόπουλο, σαλτσα σόγιας,
κίτρινο τυρί και sour cream
10,90€

Buritto chilι con carne
με ρύζι, γουακαμόλε, κίτρινο τυρί,
pico de gallo και καλαμπόκι
11.50€

Taco pollo ή Taco chilι con carne

new!

new!

με ρύζι, red beans, γουακαμόλε,
τριμμένη παρμεζάνα και sour cream
8,80€
new!

Basmatti pollo
με ρύζι μπασμάτι, με σωτέ κοτόπουλο, λαχανικά,
σόγια σως, sweet chilι σως και φρέσκο κόλιανδρο
12,80€

ζητήστε τις έθνικ επιλογές
και σε πικάντικη εκδοχή

Σαλάτες
Jonah’s εμμέλεια
ανάμεικτη σαλάτα, ντοματίνια, ψητό φιλέτο
κοτόπουλο, flakes παρμεζάνας & βινεγκρέτ μελιού
9,90€

Jonah’s λυδία
baby σπανάκι με ψητό χαλούμι, μαύρο σουσάμι,
φρέσκα μανιτάρια, ρόδι & βινεγκρέτ μελιού
9,90€

Jonah’s αφροδίτη
ανάμεικτη σαλάτα, κατσικίσιο τυρί Γαλλίας,
αποξηραμένα σύκα, φυστίκια Αιγίνης & βινεγκρέτ σύκου
10,90€

Χωριάτικη με ντοματίνια σε κρίθινη φωλιά
μους φέτας, φύλλα κάππαρης, ελιές, πιπεριές, κρεμμυδάκι
10,50€

Pollo Croccante
λόλα, ρόκα, ντοματινία, ψητό καλαμπόκι, τραγανό
φιλετίνι κοτόπουλο, τριμμένη παρμεζάνα & βινεγκρέτ λιαστής
ντομάτας με κόκκινη γλυκιά πιπεριά
10,30€

Mozzarella burrata
κρεμώδης μοτσαρέλα με σως βαλσάμικου, ντοματίνια,
πέστο Βασιλικού, τραγανά nachos & baby ρόκα
10,90€
  

prosciutto
Προσούτο Πάρμας, πράσινη σαλάτα, ρόκα, flakes παρμεζάνας,
ντοματίνια cherry και κρέμα βαλσάμικο
10,50€

Salmon
Kαπνιστός Σολομός*, πράσινη σαλάτα, αβοκάντο, κινόα,
κρουτόν, βιολογικές φύτρες & βινεγκρέτ λεμονιού
10,90€

Σαλάτα γαρίδες
Με πράσινη σαλάτα, αβοκάντο, φύτρες, ντοματίνια
και βινεγκρέτ από φρέσκα βότανα
11,50€
  ψωμί με ντιπ ελαιόλαδο & σως
1,40€ / άτομο

new!

Πλατώ
αλλαντικών-τυριών (2 ατόμων)
16,00€

Burger

XL

Μοσχαρίσιος Κιμάς 100%, black angus
τυρί cheddar, μπέικον, αυγό, μαρούλι, ντομάτα,
σως burger & σως bbq
Σερβίρεται με φρέσκιες πατάτες
12,50€

Burger κοτόπουλο
Με τραγανό κοτόπουλο πανέ, άισμπερκ μαρούλι,
τριμμένη παρμεζάνα, ένταμ, σάλτσα μουστάρδας και ντομάτα
12,50€

Burger mushroom melt

new!

100% μοσχαρίσιο μπιφτέκι, λιωμένο μίλνερ,
τραγανά πανέ φιλέτα μανιταριών portobello,
μπέικον, μαρούλι, άισμπερκ και burger sauce,
σερβίρεται με φρέσκιες πατάτες
12,80€

Κing burger jonah’s

new!

Με 2 μοσχαρίσια ζουμερά μπιφτέκια, jack daniel’s sauce,
τυρί ένταμ, τσένταρ λιωμένο, αυγό, μπέικον, ντομάτα,
μαρούλι άισμπερκ, onion rings kαι burger sauce
συνοδεύεται από τηγανιτές πατάτες
15,50€

Club sandwich

XL

Chicken Club sandwich
Χειροποίητο ψωμάκι, μπούτι κοτόπουλο, μίλνερ,
μπέικον, ντομάτα, μαρούλι και σως.
Συνοδεύεται με χωριάτικες πατάτες
10,80€

new!

Φρέσκα ζυμαρικά
Ραβιόλι με porcini
σωτέ μανιτάρια, φυτική κρέμα
& αρωματικό λάδι τρούφας
11,70€

Νιόκι πατάτας με σωτέ κοτόπουλο
φινόκιο, λευκό Κρασί, κόκκινη πράσινη πιπεριά,
ντιζόν μουστάρδα και κρέμα από γλυκιά σάλτσα κάρυ
12,20€

Trofie al ragu bianco

new!

Ζυμαρικό τρόφι με φρέσκο Ιταλικό λουκάνικο
Salsiccia, καρότο και κολοκύθι ζουλιέν,
λευκό κρασί, μασκαρπόνε και φρέσκο θυμάρι
12,40€

Tagliolini nero al primo gusto *
Tαλιολίνι μαύρο με καραβίδες, σπανάκι baby,
λιαστή ντομάτα, ντοματίνια, σκόρδο,
σε σάλτσα από λευκό κρασί και μπισκ καραβίδας
15,90€

Tagliolini paglia e fieno

new!

Δίχρωμο πράσινο και λευκό ταλιολίνι
με ψητά λαχανικά, κοτόπουλο, ντοματίνια,
ρόκα και αρωματικό λάδι βασιλικού,
σκόρδου και παρμεζάνα
11,90

Spaghetti alla chitarra
με φιλετάκια μοσχαρίσια γάλακτος,
με θυμάρι, μανιτάρια Portobello και παρμεζάνα
14,60€

Tagliatelle al salmone
ταλιατέλες με φιλετάκια ψητό σολομό
σβησμένα με σαμπάνια, λευκή σάλτσα,
ντοματίνια & μπρίκ
14,90€

Tagliatelle Gustose
ταλιατέλες με μπουκιές κοτόπουλο,
κίτρινη πιπεριά, μανιτάρια porcini,
ντοματίνια, σβησμένο με λευκό κρασί, απαλή κρέμα
τρούφας, δεμένο με τυρί μασκαρπόνε
12,90€

new!

Ζυμαρικά
Spaghetti amatriciana

new!

Σπαγγέτι με καπνιστή πανσέτα, κρεμμύδι,
σβησμένα με λευκό κρασί, φρέσκια ντομάτα και βασιλικό
10,30€

fettuccine carbonara italiana originale
Καρμποναρα Ιταλικη με φρεσκα ζυμαρικα fettuccine καπνιστη
πανσετα,παρμεζανα,φρεσκο πιπερι και κροκο αυγου
10,90€

Πέννες με φιλέτο κοτόπουλο
φρέσκα μανιτάρια, φυτική κρέμα,
flakes παρμεζάνας & κρασί porto
12,30€

Penne integrali pollo al pesto
Πέννες ολικής με μπουκιές κοτόπουλο,
πέστο βασιλικού, ντοματίνια και κουκουνάρι
12,20€

Spaghetti con gamberi*
σπαγγέτι με γαρίδες σβησμένες με ούζο, σάλτσα από
ντοματίνια, μαϊντανό και αρωματισμένο ελαιόλαδο
14,40€

Spaghetti fruit di mare
σπαγγέτι με γαρίδες, μύδια, αχιβάδες, σκόρδο, ντομάτα
σβησμένα με λευκό κρασί και φρέσκο μαϊντανό
15,60€

Ριζότο

Ριζότο με μανιτάρια porcini, champignon
και μανιτάρια του δάσους
σβησμένα σε κόκκινο κρασί, άρωμα μαύρης τρούφας
& φλούδες παρμεζάνας
11,90€

Rissotto alla Piemonte
Ριζότο με φρέσκα σπαράγγια, προσούτο Πάρμας,
μανιτάρια σε κρούστα παρμεζάνας & τυρί mascarpone
13,50€

Rissotto con Gamberi*
Ριζότο με σωτέ γαρίδες, σβησμένες με ούζο,
ντοματίνια, σάλτσα ντομάτας και φύλλα ρόκας
14,90€

Επιλογές Σχάρας
Χοιρινή Καπνιστή μπριζόλα
Σερβίρεται με φρέσκιες πατάτες & σως barbeque
11,00€

Μπιφτέκια σχάρας από κιμά black angus
Σερβίρεται με φρέσκιες πατάτες & ντιπ
12,20€

Ψαρονέφρι με ψητό χαλούμι
& κόκκινη πιπεριά.
Σερβίρεται με βινεγκρέτ λεμονιού & φρέσκιες πατάτες
14,20€

T-Bone steak 500-550gr στη σχάρα
Σερβίρεται με φρέσκιες πατάτες
και σάλτσα Jack Daniel’s
21,50€

Mπριζόλα μοσχαρίσια γάλακτος
σερβίρεται με πατάτες
16,80€

new!

Picanha black angus Αμερικής
Σερβίρεται με φρέσκιες πατάτες
ή πουρέ περουβιανής πατάτας
21,00€

Μοσχαρίσιο φιλέτο σχάρας με σάλτσα από κρασί barollo
Μανιτάρια shiitake, κράνμπερι και κρέμα τρούφας
Σερβίρεται με πουρέ περουβιανής πατάτας
και σπαράγγια σωτέ
23,50€

new!

Επιλογές με κρέας
Ψαρονέφρι με κάστανο και δαμάσκηνο
μέσα σε σάλτσα και κρασί porto
Σερβίρεται με ρύζι μπασμάτι
14,40€

Ψαρονέφρι με σάλτσα παρμεζάνας.
Σερβίρεται φρέσκιες πατάτες
14,20€

new!

Επιλογές με κοτόπουλο
Φιλετάκια κοτόπουλο Alla caprese

new!

με φρέσκια σάλτσα ντομάτα, πέστο βασιλικού,
λευκό κρασί και πέρλες μοτσαρέλας
Συνοδεύεται με πουρέ περουβιανής πατάτας
12,80€

Μπούτι φιλέτο κοτόπουλο σχάρας
σερβίρεται με ρύζι και σάλτσα sweet mustard
10,90€

Μενταγιόν από κοτόπουλο

new!

γεμιστό με προσούτο, πέρλες Μότσαρελα, σπανάκι,
σάλτσα από φρέσκα μανιτάρια, λευκό κρασί και θυμάρι
Σερβίρεται με πατάτες χωριάτικες
12,70€

Pollo parmigiano alla Nina
Φιλετάκια κοτόπουλο σωτέ μέσα σε κρέμα παρμεζάνας
Σερβίρεται με αρωματικό ρύζι basmati
12,60€

Pollo alla Marsala
Κοτόπουλο σωτέ σβησμένο με κρασί Μαρσάλα,
μανιτάρια portobello & νιφάδες παρμεζάνας.
Σερβίρεται με φρέσκο spaghetti alla chitarra
12,60€

Επιλογές με ψάρι
Φιλέτο τσιπούρας

new!

μαριναρισμένο με φρέσκια ρίγανη και βινεγκρέτ λεμονιού
Σερβίρεται με λαχανικά εποχής
15,90€

Φιλέτο μυλοκόπι

new!

Σχάρας με βινεγκρέτ από βότανα και λεμονοπίπερο
Σερβίρεται με ψητά λαχανικά
20,90€

Σολoμός φιλέτο φρέσκος, σχάρας
Σερβίρεται με ρύζι, ψητά λαχανικά & βιολογική κινόα.
14,70€

Σολομός Dijon
Σολομός σωτέ σε ελαιόλαδο τυλιγμένος σε κρούστα πατάτας,
πάνω σε φωλιά από σπανάκι με σάλτσα μουστάρδας Dijon
15,80€
επιπλέον συνοδευτικό 2,00€

new!

Γλυκά
Όλα τα γλυκά μας είναι χειροποίητα
και Παρασκευάζονται στο Jonah’s
Σφαίρα σοκολάτας

new!

γεμιστή με βανίλια παγωτό, τριμμένο μπισκότο
και φρούτα του δάσους
7,50€

Τραγανή τάρτα με κρέμα λεμονιού
μαρέγκα & κόκκινα φρούτα
6,30€

Semifreddo

new!

Με καραμέλα βουτύρου και μπισκότο αμαρέτο
6,30€

Σουφλέ σοκολάτας με παγωτό
7,50€

Προφιτερόλ με παγωτό

new!

7,50€

Τσιζ κέικ Jonahs
6,90€

churros
Ισπανικό επιδόρπιο με πραλίνα
ή καραμέλα γάλακτος
5,50€

Παγωτά Kayak
Λουκούμι τριαντάφυλλο
3,50€ / μπάλλα

Κρέμα
3,00€ / μπάλλα

Σοκολάτα
3,00€ / μπάλλα

new!

Αναψυκτικά / Νερά
Αναψυκτικά / 3,00€
Νερό μικρό / 1,00€
Νερό μεγάλο / 2,40€
S. Pellegrino 250ml / 3,50
ελαφρώς αναθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό

S. Pellegrino 750ml / 5,00

Mπύρες
Mc Farland 330ml / 5,50€
Erdinger 330ml / 5,50€
Guinness 330ml / 6,00€
Aλφα330ml / 3,80€
Aλφα 500 ml / 4,50
Aλφα weiss 500 ml / 4,80
Amstel free 330 ml / 4,00
FISHER μικρή / 4,50
FISHER μεγάλη / 5,50

Ποτά
Ποτά Απλά / 7,00€
Σφηνάκι / 2,50€
Φιάλη / 65,00€
Ποτά Special / 8,00€
Σφηνάκι / 3,00€
Φιάλη / 80,00€
Ποτά Premium / 10,00€
Φιάλη / 120,00€

Cocktails
Passion mojito
Mount Gay Rum, φύλλα δυόσμου, Lime,
σιρόπι ζάχαρης, σόδα, passion fruit
7,50€
Margarita
Ocho Blanco, Cointreau, χυμός Lime,
αλατισμένο χείλος
7,50€
Mojito
Mount Gay Rum, φύλλα δυόσμου, Lime,
σιρόπι ζάχαρης, σόδα
7,50€
Porn Star
Stolichnaya Vodka, φυσικός χυμός Lime,
σιρόπι ζάχαρης, χυμός Cranberry
7,50€

∑
παρακαλούνται οι πελάτες να ενημερώνουν τον σερβιτόρο
για υλικά των προϊόντων του καταλόγου
στα οποία πιθανώς να είναι αλλεργικοί.
Ζητήστε τον κατάλογό μας με τις αλλεργιογόνες ουσίες

vegan

vegetarian

- Στις τιμές συμπεριλαμβάνονται όλες οι νόμιμες επιβαρύνσεις:
φ.Π.Α. 13% & 24% και δημοτικός φόρος 0.5%
- Το κατάστημα διαθέτει κουτί παραπόνων.
- Για το τηγάνισμα χρησιμοποιούμε ηλιέλαιο,
στα μαγειρευτά και τις σαλάτες ελαιόλαδο
- Τα προϊόντα με * είναι κατεψυγμένα
- Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει εάν δεν λάβει
το νόμιμο παραστατικό (απόδειξη – τιμολόγιο).
Αγορανομικός Υπεύθυνος: Γ. Σουσούνης
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Απαγορεύεται η χρήση αλκοόλ σε άτομα ηλικίας κάτω των 17 ετών.

