
OUBI BRUNCH

 Αυγά Ποσέ 

Brioche | μπέϊκον | Κρέμα παρμεζάνας   7.50

 Scrambled eggs

Κρέμα avocado | chorizo | Πράσινη σαλάτα     7.50

 Ομελέτα λευκή

Ομελέτα φούρνου από ασπράδια αυγών & λαχανικά     6.00

 Πεïνιρλί

Σάλτσα τομάτας | Άγρια μανιτάρια | Γραβιέρα Νάξου |πεπερόνι

  7.00          {προσθέστε τηγανητό αυγό +1e}

 Savory Pancakes

Σάλτσα  bacon |  Αυγό τηγανητό | Παρμεζάνα 18μηνης ωρίμανσης
8.00

 Avocado toast

Lime | Άνιθος | Κρέμα αρωματικών | Τοματίνια ψητά    7.00

 Red velvet pancakes

Cream cheese glaze |μπισκότο digestive | φρέσκες φράουλες   8.00



 Chocolate Pancakes

Πραλίνα φουντουκιού |λευκή σοκολάτα | oreo biscuit    7.00

 Buenno Pancakes

Σάλτσα  buenno |  λευκή  σοκολάτα{  σοκολάτα  γάλακτος  |
καραμελωμένα φουντούκια|feuilletine    8.00

 Tsoureki French toast 

Αυγόφετες από σπιτικό τσουρέκι | σάλτσα από φρούτα του δάσους|
namelaka λευκής σοκολάτας|φρέσκες φράουλες     7.50

 Chef’s croque madame 

ψωμάκι brioche|τηγανητό αυγό|ζαμπόν ή γαλοπούλα|λιωμένο τυρί
gouda|παρμεζάνα                              7.50

 Pulled pork ciabatta

Σιγομαγειρεμένο  χοιρινό  |  τρίχρωμες  πιπεριές|χειροποίητη
coleslaw|συνοδεύεται με πατάτες τηγανιτές και καπνιστή μαγιονέζα

8.50

 New York bagel

Τυρί κρέμα|καπνιστός σολωμός|άνηθος|αγγούρι |lime         6.00

 Peanut yogurt

Με  2%  στραγγιστό  γιαούρτι|φυστικοβούτυρο|  μέλι|τσία|
γκρανόλα|φλεικς καρύδας                     6.00



FOOD BAR

 Nachos loco

Χειροποίητα nachos|συνοδεύονται με guacamole, sour crème, pico
de gallo                     6.5

 Healthy salad

Πλιγούρι  |  Σολωμός  καπνιστός  |  Λαχανικά  πολύχρωμα|  Πράσινη
σαλάτα    8.0

 Crunchy Chicken Salad



παναρισμένο  φιλέτο  στήθος  κοτόπουλο  με  νιφάδες  βρώμης|
κρουτόν|ψιλοκομμένο  bacon|παρμεζάνα  18μηνης  ωρίμανσης  |
χειροποίητη Caesar dressing|         8.0

 Bao Buns Γαρίδα  (2τμχ)

Spicymayo | Chilli | Lime | Κόλιανδρος   8.5

 Bao Buns Pulled Pork   2(τμχ)

Σιγομαγειρεμένο χοιρινό | Hoisin | Λαχανικά ωμά   8.00

 Chicken Nuggets

Χειροποίητες κοτομπουκιές με νιφάδες βρώμης| Συνοδεύονται από
πατάτες τηγανητές & καπνιστή μαγιονέζα     8.00

 Buffalo flat bread 

Χειροποίητο ζυμάρι|σάλτσα ντομάτας|μοτσαρέλα  buffalo|φρέσκος
βασιλικός       9.00

 Prosciutto flat bread

Χειροποίητο  ζυμάρι|σάλτσα  ντομάτας|μοτσαρέλα|ρόκα|φρέσκα
ντοματίνια|proscuito crudo|ελαιόλαδο λευκής τρούφας   11.0

 Double smashed burger



Ψωμάκι  Potato bun|2  τεμάχια  μπιφτέκια  από  100%  μοσχαρίσιο
κιμά|cheddar|  bacon|κρεμμύδι|iceberg|ντομάτα|oubi’s secret
sauce   10.5

 Tagliatelle Ragu

Μοσχαρίσια  ουρά  |  Άγρια  μανιτάρια  |  Παρμεζάνα  |  Ελαιόλαδο
λευκής τρούφας   12.00

 Τραχανώτο κοτόπουλο

Μαριναρισμένο  κοτόπουλο  με  βότανα|παρμεζάνα|σύγκλινο
Μάνης|αχλάδι|ταλαγάνι    11.00

 Buddhas bowl shrimp

Γαρίδες|ρύζι basmati|αγγούρι|ραπανάκι|                λάχανο δίχρωμο|
αβοκάντο |lime|  μαύρο σουσάμι|spicy mayo   12.00

ΠΛΑΤΟ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ –ΤΥΡΙΩΝ                                         14.0

(Από επιλεγμένους μικροπαραγωγούς)

OUR PASTRY 

 New York cheese cake

με σάλτσα φρούτων του δάσους 7.00



 Κρέμα Χαλβά

Φιστίκι Αιγίνης | Παγωτό καïμάκι   7.00

 Apple cramble pie

Σάλτσα  καραμέλας|καραμελωμένοι  ξηροί  καρποί|παγωτό  βανίλια
μαδαγασκάρης 

 Devil’s chocolate cake 

Στρώσεις  από  ganache σοκολάτας|καραμελωμένοι  ξηροί  καρποί
7.00


