
Blue corn taco   9,80  
3 blue corn tortillas, σπιτικός καπνιστός σολωμός, 
αυγά scrambled,  σπιτική guacamole    
Skinny omelet   7,40 
3 ασπράδια αυγού, φρέσκα μυρωδικά, τοματίνια, μανούρι    
Sunny side up  6,80
2 τηγανητά αυγά, μπέικον, τοματίνια, μαγιονέζα με μυρωδικά   2 τηγανητά αυγά, μπέικον, τοματίνια, μαγιονέζα με μυρωδικά   
  
Sense of cinnamon 7,80 
Pancakes, κρέμα κανέλας, ξύσμα καρύδας, σιρόπι χουρμά     
Bite it  7,80
Pancakes, πραλίνα, καρπός ακατέργαστου κακάο, 
καρύδια πεκάν, cranberries   
Προσθήκη φρούτων εποχής  +1,20Προσθήκη φρούτων εποχής  +1,20
Bacon Egg Pancakes  7,80
Pancakes, 2 τηγανητά αυγά, μπέικον, μαρμελάδα μπέικον, μαγιονέζα με 
μυρωδικά και φρέσκα μυρωδικά 
Honey Pancakes  6,20 
Pancakes, μέλι και καρύδια
French toast holiday morning 8,20 
2 στρώσεις τυρί κρέμα, χειροποίητη κομπόστα μήλου, καυτερό μέλι      2 στρώσεις τυρί κρέμα, χειροποίητη κομπόστα μήλου, καυτερό μέλι      

Pork bao bun  3,60/τμχ
Χοιρινό, kimchee mayo, σπιτική πίκλα αγγουριού, 
σάλτσα soya σε ζύμωση   
Chicken bao bun 3,60/τμχ 
Παναρισμένο κοτόπουλο, kimchee mayo, 
ραπανάκι πίκλα σε χυμό μάνγκο  
Soft tacosSoft tacos  6,80
2 tortillas με μοσχαρίσιο κιμά, καλαμπόκι, κόκκινα φασόλια, 
γιαούρτι, lime, κόλιανδρο, σπιτική salsa 
Lebanese chicken sandwich  7,80
Κοτόπουλο, σπανάκι, μαρμελάδα μπέικον, μαγιονέζα με μυρωδικά, 
λιβανέζικο ψωμί   
Avocado tartine  6,80
Προζυμένιο ψωμί, φρέσκο κρεμμύδι, κόλιανδρο, κολοκυθόσπορο   Προζυμένιο ψωμί, φρέσκο κρεμμύδι, κόλιανδρο, κολοκυθόσπορο   
προσθήκη αυγού ποσέ   +1,00
Handcrafted pie  5,60
Πίτα ημέρας, ανάμεικτη σαλάτα, γιαούρτι  

Blue jasmine bowl  8,90 
Σπιτικός καπνιστός σολωμός, dressing ανανά, ρύζι, λαχανικά (αγγούρι, 
κόλιανδρο, φρέσκο κρεμμύδι, σέλερι, αβοκάντο, δυόσμο, jalapeños)   
Lemon alfredo Lemon alfredo 7,20 
Μαροκινό λεμόνι, βούτυρο, παρμεζάνα   

  

Kale fattoush 8,50 
Αβοκάντο, τοματίνια, ρόδι, τραγανή αραβική πίτα   
Προσθήκη χειροποίητου καπνιστού σολωμού  +3,00
Summer Happiness 6,80
Ανάμεικτη σαλάτα, vinaigrette jalapeños, ανανάς   

Oven roasted chicken  8,40
Ρόδι, sauce δυόσμου  Ρόδι, sauce δυόσμου  
Επιλογή side: crushed potatoes, mashed sweet potato, σαλάτα εποχής 
Burger  8,90
180γρ μοσχαρίσιο μπιφτέκι, λεμονάτη harissa aioli, σπιτικές πίκλες αγγουριού
Επιλογή side: crushed potatoes, mashed sweet potato, σαλάτα εποχής 
Προσθήκη μπέικον   +1,00
Las Vegan  7,80
Μανιτάρια, quinoa, λευκή miso, φρέσκα μυρωδικάΜανιτάρια, quinoa, λευκή miso, φρέσκα μυρωδικά
Smoked Salmon  7,20
Χειροποίητος καπνιστός σολωμός, κομφί λεμόνι,μαύρο αλάτι Χαβάης, 
σχοινόπρασο     

Crushed potatoes   2,60
Μπαχαρικά,μαιντανός   
Mashed sweet potato  2,60
Πουρές γλυκοπατάτας   Πουρές γλυκοπατάτας   
Σαλάτα εποχής  2,60
Ανάμεικτη σαλάτα   
Sourdough bread  1,80
3 φέτες προζυμένιου χειροποίητου ψωμιού  

Μini burger 5,20
Chicken tenders / Κοτομπουκιές 5,60 
Cheesy pasta Cheesy pasta / Ζυμαρικά με τυρί 5,60 

Ρυζόγαλο   5,20 
Σπόρους Chia, γάλα αμυγδάλου, πορτοκάλι, σιρόπι χουρμά 
Παγωτό/sorbet  3,00/μπάλα
Παγωτό σοκολάτα    
Βανίλια μαδαγασκάρης 
sorbet μανταρίνι 
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