
breakfast • coffee • brunch • wine • cocktails 
and more...



πρωινά
Αλμυρό: Scrambled eggs, λουκανικάκια, “κρύο” club, μπέικον, 

κρουασανάκια βουτύρου, ψωμί & αλλαντικά - τυριά 10€

Γλυκό: Κρουασανάκια βουτύρου, ψωμί, γιαούρτι με δημητριακά, 

φρουτοσαλάτα, κέικ, τσουρέκι, μαρμελάδες, μέλι & μερέντα  9€

Ομελέτα απλή: Με καπνιστή γαλοπούλα & τυρί 4€

Ομελέτα special: Με ζαμπόν, τυρί, πιπεριές, κρεμμύδι, 

μανιτάρια, & ντοματίνια 6€

Scrambled eggs: Με καπνιστό σολομό, φρυγανισμένο  

ψωμί & σέλερι  8€

Αυγά μάτια: Με φέτες μαύρου ψωμιού, λυωμένο  

τυρί & μπέικον  5,5€

Αυγά ποσέ: Με ψωμάκι μπριός, prosciutto & baby ρόκα  5€

Zoe’s eggs: Αυγά ποσέ με καπνιστό σολομό, αρωματική  

κρέμα Philadelphia με lime & άνηθο, πάνω σε φρυγανισμένα 

κρουασανάκια  8,5€

Αυγοφέτες: Mε ρόκα & απάκι  5€

Αυγοφέτες: Mε σαντιγύ & βύσσινο ή μερέντα ή μέλι 5€

Τόστ: Mε ψωμί ή τορτίγια 3€

Club sandwich: Συνοδεύεται με baby πατάτες σε  

αρωματικό dressing γιαουρτιού  5,5€

ΤΟρΤιΓιΕΣ
*Κοτόπουλο: Φιλετάκια κοτόπουλο, μπέικον, τυρί, ντομάτα, 

ανάμεικτη σαλάτα & μαγιονέζα 5€

Σολομός: Καπνιστός σολομός, αγγούρι, ανάμεικτη σαλάτα, 

Philadelphia & άνηθο 6€

ΣάνΤΟΥιΤΣ
Ciabatta με κοτόπουλο, τυρί, μπέικον, ντομάτα &  

honey mustard  5€

Ciabatta με prosciutto, mozzarella, λιαστή ντομάτα, baby ρόκα 

& κρέμα βαλσάμικο 5,5€

Brioche με παπαρουνόσπορο, καπνιστό σολομό, αγγούρι, 

ανάμεικτη σαλάτα, κρέμα Philadelphia & άνηθο 5,5€

Mini Brioche με καπνιστή γαλοπούλα, ανάμεικτη σαλάτα 

& Philadelphia 1,7€

Mini Brioche με prosciutto, mozzarella, baby ρόκα 

& κρέμα βαλσάμικο  2,2€

ΣάΛάΤΕΣ
*Κοτόπουλο: Ανάμεικτη σαλάτα με φιλετάκια κοτόπουλο, 

παρμεζάνα, λιαστή ντομάτα, κρουτόν & βινεγκρέτ  

πορτοκαλιού  5,5€

Απάκι: Ανάμεικτη σαλάτα με απάκι σε φωλιά τορτίγιας, 

φιλετάκια πορτοκαλιού, καρύδια, ανθότυρο, σέλερι  

& βινεγκρέτ πορτοκαλιού  6,5€

Mozzarella madness: Mozzarella, με πέστο βασιλικού, 

ντοματίνια, baby ρόκα & κρέμα βαλσάμικο 6,5€

Superfood: Ανάμεικτη σαλάτα με καρύδια, cranberries,  

cojiberries, φιλετάκια πορτοκαλιού & ανθότυρο  

με βινεγκρέτ φράουλας  7,5€

Λαχανικών: Ανάμεικτη σαλάτα με πολύχρωμες πιπεριές, 

μανιτάρια, ντοματίνια, αγγούρι, ελαιόλαδο, σέλερι & κρέμα 

βαλσάμικο  4€

ΚΥριωΣ
Palermo: Linguine με prosciutto, mozzarella & ντοματίνια 

σε κρέμα ντομάτας 9€

Salmon Alfredo: Linguine με καπνιστό σολομό, κρέμα 

γάλακτος & Philadelphia 9€

Caprese: Linguine με mozzarella, ντοματίνια, ελιές, πέστο 

βασιλικού & baby ρόκα 8€

Carbonara: Linguine με μπέικον, μανιτάρια, κρέμα γάλακτος  

με αυγό & παρμεζάνα  7,5€

Pollo alla crème: Φιλετάκια *κοτόπουλο με κρέμα γάλακτος 

& μανιτάρια συνοδευόμενα από πατάτες σωτέ με θυμάρι 8€

Miniburger *κοτόπουλο: Φιλετάκια κοτόπουλο, ντομάτα, 

σαλάτα, μπέικον, τυρί, honey mustard & μαγιονέζα (3 τμχ) 7€

Kids menu: Miniburger *κοτόπουλο (1τμχ) με baby πατάτες 

σωτέ, εμφιαλωμένο χυμό ανάμεικτο & mini γκοφρετάκι 5€

ΓΛΥΚά
Pancakes με σοκολάτα & μπισκότο oreo 5,5€

Pancakes Bueno με κρέμα bueno & κομμάτια  

σοκολάτας KINDER 8€

Cheesecake με μαρμελάδα φράουλα ή γλυκό βύσσινο  5,5€

*Σουφλέ σοκολάτας 5€

Σπιτικός κορμός σοκολάτας 5€

Μπάλα παγωτό με σιρόπι σοκολάτας & μπισκότο 2€



ΜπΥρΕΣ
Fisher Draft (400ml) 4€ 

Strongbow (330ml) 5€ 

Erdinger (330ml) 6€ 

Amstel free (330ml) 4€ 

Sol (330ml) 5€ 

Murphy’s (500ml) 6€ 

McFarland (330ml) 6€ 

Νήσος Pilsner  6€ 

Septem Honey golden ale 6€

πΟΤά
Απλά 7€ 

Special 9€ 

Premium    10€ 

Σφηνάκι 3€ 

Σφηνάκι special 4€ 

Σφηνάκι Premium 5€ 

Φιάλη 700ml 70€ 

Φιάλη special 700ml 90€ 

Φιάλη   premium 700ml 110€

ρΟΦΗΜάΤά
Espresso 2,3€ 

Espresso double 3€ 

Freddo espresso 3€ 

Cappuccino 3,3€ 

Cappuccino double 4€ 

Freddo Cappuccino 3,5€ 

Latte 3,5€ 

Σοκολάτα ζεστή – κρύα 3,5€ 

Milk shake 5€ 

Τσάι κρύο (λεμόνι, ροδάκινο, πράσινο τσάι) 3€ 

Τσάι ζεστό 3€ 

Ελληνικός 2€ 

Ελληνικός διπλός 3€ 

Φραπέ 3€ 

Νες 3€

XYMOI
Χυμός εμφιαλωμένος 3€ 

Φυσικός χυμός πορτοκάλι 4€ 

Φυσικός χυμός ανάμεικτος 5€

άνάΨΥΚΤιΚA
Ανθρακούχο νερό (330ml) 3€ 

Εμφιαλωμένο νερό (500ml) 0,5€  

Εμφιαλωμένο νερό (1000ml) 1,5€ 

Σπιτική Λεμονάδα 4€ 

Coca cola - Coca cola light (250ml) 3€ 

Lux (πορτοκάλι, λεμόνι 250ml) 3€

CLASSIC COCΚTAILS  7€
Mojito | Caipirinha | Cosmopolitan | Negroni | Margarita | Daiquiri | Escape | Generis | 
Bloody Mary | Aperol Spritz | Lemon Pie | Carmelo

Classic cocktails with premium spirits  10€
Mocktails  5€

ΚράΣιA 150ML πΟΤΗρι / 750ML ΦιάΛΗ
Άκρα Μωρέα Λευκό  5€ / 18€ 

Μαλεάτης Λευκό 6€ / 20€ 

Κυδωνίτσα Λευκό 6€ / 20€ 

Ανθοσμίας Ροζέ 6€ / 20€ 

Φιλέρι Ροζέ 6€ / 20€ 

Άκρα Μωρέα Κόκκινο 5€ / 18€ 

Μαλεάτης Κόκκινο 6€ / 20€ 

Glühwein (Ζεστόκρασί)  6€ 

Sangria 5€ 
Moscato D’ Asti 6€

πλατώ τυριών - αλλαντικών                    12€



 Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει εάν δεν λάβει 
το νόμιμο παραστατικό στοιχείο (απόδειξη – τιμολόγιο).

Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν όλους τους νόμιμους φόρους.

*Προϊόντα βαθιάς ψύξης.

 Το κατάστημα υποχρεούται να διαθέτει έντυπα δελτία 
δίπλα στην έξοδο για την διατύπωση οποιασδήποτε διαμαρτυρίας 

αγορανομικού, υγειονομικού ή φορολογικού περιεχομένου

 Απαγορεύεται η κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών 
από άτομα κάτω των 17 ετών που δεν συνοδεύονται 

από γονείς ή κηδεμόνες 

Αγορανομικός υπεύθυνος: Σεβαστίδου Ζωή

Απολαύστε υπεύθυνα
www.apolafste.ypefthina.eneap.gr


