
Πρωϊνό 

 

 αςγά μάηια / fried egg 

με 2 θέηερ τεμένο μπέικον και τεμένο τυμί ηος ηοζη 
with 2 grilled slices of bacon and toasted bread 
3.40€ 

quaker pie 

αθπάηε ομελέηα με αζππάδι αςγού και κοςάκεπ, ζεπβίπεηαι  με μέλι 
και κανέλα 
fluffy omelet with quaker, served with honey and cinnamon 
4.50€ 

ομελέηα light / light omelet 

ομελέηα από αζππάδι αςγού, ζπανάκι, μανιηάπια, και καπνιζηό 
θιλέηο γαλοπούλαρ 
egg white omelet with spinach, mushrooms and smoked turkey fillet 
5.00€ 

αςγά ζκπάμπλ / scrambled eggs 

με ζσοινόππαζο και τεμένο τυμί 
with chives and grilled bread 
4.80€ 

banana french toast 

θέηερ τυμιού βοςηεγμένερ ζε μείγμα μπανάναρ και αύγος, τεμένερ 
με λίγο βούηςπο| 
slices of bread, dipped in a mix of bananas and eggs, cooked with 
butter 
5.60€ 

ππαλίνα θοςνηοςκιού / hazelnut praline spread + 1.00 
ζιπόπι ζθενδάμος / maple syrup + 0.80 
μέλι / honey + 0.50 

ηεγανίηερ \ pancakes 

αθπάηερ ηεγανίηερ και ζιπόπι ζθενδάμος ή ππαλίνα θοςνηοςκιού με 
ηπιμμένο μπιζκόηο oreo 



fluffy pancakes served with maple syrup or hazelnut praline spread, 
sprinkled with oreo biscuit 
5.70€ 

 

Σαλάτες 

 coleslaw 

λεςκό και κόκκινο λάσανο,τιλοκομμένο καπόηο, flakes ππάζινος 
μήλος 
μαπιναπιζμένα ζε ζυρ από γιαούπηι και λάιμ 
white and red cabbage, chopped carrots, flakes of green apple 
marinated in yogurt and lime 
4.50€ 

ζαλάηα κινοά / quinoa salad 

μαύπο κινόα, μαπούλι, καπόηο, θπέζκο κπεμμύδι, ηομαηίνια 
και ζάληζα από ζιπόπι αγαύερ,βαλζάμικο και απώμα δςόζμος 
black quinoa, lettuce, carrot, green onion, cherry tomatoes 
and agave syrup sauce, balsamic and peppermint flavor 
6.40€ 

ππάζινε / green salad 

ζαλάηα με ζπανάκι, πόκα, καβοςπδιζμένα θοςνηούκια, ππάζινο 
μήλο, 
τεμένο καηζικίζιο ηςπί Γαλλίαρ και ζυρ από μοςζηάπδα Dijon και 
σςμό λάιμ 
salad with spinach, arugula, roasted hazelnuts, green apple, grilled 
goat cheese, 
Dijon mustard dressing and lime juice 
7.30€ 

καίζαπα / caesar salad 

ανάμεικηα λασανικά εποσήρ, κοηόποςλο ζσάπαρ, καπνιζηό μπέικον, 
αβοκάνηο, flakes παπμεδάναρ 
βπαζηό αςγό, και καίζαπα dressing 
mixed salad withwith grilled chicken, bacon, avocado, parmesan 
flakes, 
boiled egg and caesar sauce 
8.80€ 



oppen salad 

baby ζπανάκι, πανηίηζιο, θύλλα από παηδάπι, μπιζκόηο 
πποζούηο, ηςπί πεκοπίνο με ηπούθα, 
ηπιμμένα καπαμελυμένα καπύδια και dressing από λεςκό βαλζάμικο 
ξύδι και μάνγκο 
babe spinach, radicchio, beetroot leaves, prosciutto biscuit, pecorino 
truffle cheese, 
grated caramelize walnuts, white balsamic vinegar and mango 
dressing 
9.60€ 

 

Ορεκτικά 

 θπέζκιερ παηάηερ ηεγανιηέρ / french fries 

3.80€ 

θπέζκιερ παηάηερ ηεγανιηέρ με ηεγανεηό αςγό και τεηό μπέικον / 
french fries with 

6.20€ 

θπέζκιερ παηάηερ ηεγανεηέρ με πποζούηο, ηεγανεηό αςγό και ηςπί 
πεκοπίνο με ηπούθα / french fries with prosciutto, fried egg and 
pecorino cheese with truffle 

8.80€ 

ζκοπδότυμο / garlic bread 

μπαγκεηίνι απυμαηιζμένο με ζκόπδο και μείγμα ηςπιών τεμένο ζηον 
θούπνο 
baguette with garlic flavor and a mix of cheeses cooked in the oven 
5.00€ 

παηάηα jacket / jacket potato 

παηάηα τεμένε ζηον θούπνο με κπέμα από καηζικίζιο ηςπί Γαλλίαρ 
baked jacket potato filled with goat cheese cream 
5.40€ 

onion rings 



ηεγανεηά κπεμμύδια ζε κπούζηα μςπυδικών., ζεπβίπονηαι με Jack 
Daniel’s sauce 
fried onions in herb crust, served with Jack Daniel’s sauce 
5.50€ 

chicken fingers 

κομμάηια από θιλέηο κοηόποςλος παναπιζμένα ζε δεμεηπιακά, 
γλαζαπιζμένα με bbq sauce και άπυμα Kαίζαπαρ 
pieces from chicken fillet breaded in cornflakes, 
glazed with bbq sauce and Caesar flavor 
7.00€ 

combo 

ποικιλία δεζηών οπεκηικών (onion rings, ζκοπδότυμο, chicken 
fingers) 
a variety of hot appetizers (onion rings, garlic bread, chicken fingers) 
8.20€ 

ποικιλία αλλανηικών & ηςπιών / cold meat & cheese platter 

ζςνοδέτηε ηο κπαζί ζαρ με ηςπιά και αλλανηικά από όλε ηεν Εςπώπε 
accompany your wine with cheese and cold cuts from all over Europe 
18.00€ 

mini burgers 

3 Μπέπγκεπ ηυν 80γπ ± ζε μππιόρ τυμάκι με κέηζαπ, μοςζηάπδα 
και ηεγανεηέρ παηάηερ 
3 burgers (80gr ± each) in brioche bun with ketchup, mustard and 
french fries 
8.70€ 

 

Burgers 

 stay classic 

cheddar, μαπούλι, πίκλερ, κπεμμύδι, κέηζαπ και μαγιονέδα 
cheddar, lettuce, pickles, onion, ketchup and mayonnaise 
6.80€ 

smoked bbq 



cheddar, πόκα, ηομάηα, onion rings, καπνιζηό μπέικον και bbq sauce 
cheddar, arugula, tomato, onion rings, bacon and bbq sauce 
8.00€ 

spicy 

emmental, καπαμελυμένο μπέικον, coleslaw ζαλάηα και jalapenos 
spicy sauce 
emmental, caramelized bacon, coleslaw salad and jalapenos spicy 
sauce 
8.70€ 

mush 

gouda με ηπούθα, πόκα, μανιηάπια, καπαμελυμένο κπεμμύδι και 
μαγιονέδα 
gouda with truffle, arugula, mushroom, caramelized onion and 
mayonnaise 
9.00€ 

blue jam 

blue cheese, πόκα, καπνιζηό μπέικον, μαπμελάδα μύπηιλος και 
μαγιονέδα 
blue cheese, arugula, bacon, blueberry jam and mayonnaise 
9.60€ 

cosa nostra 

μοηζαπέλα, τεμένε ηομάηα με μςπυδικά ζηον θούπνο, ηπούθα, 
βαζιλικό, πόκα και μαγιονέδα 
mozzarella, grilled tomato in oven with herbs, truffle, basil, arugula 
and mayonnaise 
10.70€ 

öppen 

καηζικίζιο ηςπί, μαπούλι, καπνιζηό μπέικον, onion rings και oppen 
sauce 
goat cheese, lettuce, bacon, onion rings and oppen sauce 
10.00€ 

double jack 

διπλό cheddar, διπλό μπέικον, μαπούλι, onion rings και Jack Daniel’s 
sauce 



double cheddar, double bacon, lettuce, onion rings and Jack Daniel’s 
sauce 
13.20€ 

μπιθηέκι 180gr ± 

beef burger 180gr ± 
+3.50€ 

μπιθηέκι γαλοπούλαρ 180γπ ± 

turkey patty 180gr ± 
+2.90€ 

  

κανηε ηο μπιθηέκι ζαρ 250γπ ± 

make your beef burger 250gr ± 
+1.70€ 

extra sauce 

smoked bbq sauce  +0.90 € 
jalapenos spicy sauce +1.10 € 
sour cream +0.60 € 
öppen sauce +1.00 € 
jack daniels sauce +1.20 € 

extra ςλικά 

αςγό / egg + 1.00 € 
μπέικον / bacon + 1.20 € 
καπαμελυμένο μπέικον / bacon candy + 1.50 € 
cheddar, emmental, gouda + 1.00 € 
καηζικίζιο ηςπί / goat cheese + 1.70 € 
blue cheese + 1.20 € 
onion rings + 0.80 € 
καπαμελυμένο κπεμμύδι + 0.80 € 
μανιηάπια + 0.80 € 
coleslaw ζαλάηα / coleslaw salad + 1.20 € 
τυμί (για ένα άηομο) / bread (for one person) + 0.50 € 

 



όλα ηα burgers ζσνοδεύονηαι από υρέσκιες πατάτες ή πράσινη σαλάτα 

ο κιμάς είναι μοζτάρι ποικιλίας black angus 

επιλογές ζε υφμάκια brioche ή ολικής 

 

Burgers χωρίς μοσχάρι 

 turkey pattie 

μπιθηέκι γαλοπούλαρ με μςπυδικά, μοηζαπέλα, πόκα, αβοκάνηο, 
και sour cream, ζε τυμί ολικήρ αλέζευρ 
turkey burger with herbs, mozzarella, arugula, avocado 
and sour cream in whole wheat bread 
6.30€ 

chicken breast 

θιλέηο κοηόποςλος μαπιναπιζμένο ζε γιαούπηι, emmental, ηομάηα, 
coleslaw ζαλάηα, μαγιονέδα, ζε τυμί ολικήρ άλεζερ 
marinated chicken breast in yogurt, Emmental, tomato, 
coleslaw salad, mayonnaise in wholewheat bread 
6.80€ 

spicy chicken 

κομμάηια από θιλέηο κοηόποςλος παναπιζμένα ζε δεμεηπιακά 
γλαζαπιζμένα με jalapenos spicy sauce, cheddar, μαπούλι, 
πίκλα καπόηος, ζε μππιόρ τυμί 
pieces of chicken fillet breaded in cornflakes 
glazed with jalapenos spicy sauce, cheddar, lettuce, 
pickled carrot in brioche bun 
7.80€ 

quinoa burger 

μπέπγκεπ από μαύπο κινόα και πανηδάπι απυμαηιζμένο με 
κόλιανδπο, 
μαπούλι, αβοκάνηο, καπόηο, sour cream sauce, 
ζε τυμί ολικήρ άλεζερ και με γαπνιηούπα ζαλάηα 
burger made with black quinoa and beetroot flavored with coriander, 
lettuce, avocado, carrot, sour cream sauce 
in wholegrain bread, with salad garnish 
7.20€ 

extra sauce 



smoked bbq sauce  +0.90 € 
jalapenos spicy sauce +1.10 € 
sour cream +0.60 € 
öppen sauce +1.00 € 
jack daniels sauce +1.20 € 

extra ςλικά 

αςγό / egg + 1.00 € 
μπέικον / bacon + 1.20 € 
καπαμελυμένο μπέικον / bacon candy + 1.50 € 
cheddar, emmental, gouda + 1.00 € 
καηζικίζιο ηςπί / goat cheese + 1.70 € 
blue cheese + 1.20 € 
onion rings + 0.80 € 
καπαμελυμένο κπεμμύδι + 0.80 € 
μανιηάπια + 0.80 € 
coleslaw ζαλάηα / coleslaw salad + 1.20 € 
τυμί (για ένα άηομο) / bread (for one person) + 0.50 € 

 

Γλυκά 

 burger brownies 

παγυηό μπανάναρ ανάμεζα ζε αθπάηα brownies, 
με επικάλςτε ζοκολάηαρ γάλακηορ πος παγώνει, 
παζπαλιζμένο με μπιζκόηο oreo 
a portion of banana ice cream between two fluffy brownies, 
with a milk chocolate frosted layer and sprinkled with oreo biscuit 
9.00€ 

brownie 

αθπάηο και δοςμεπό με κομμάηια λεςκήρ ζοκολάηαρ 
και γκανάδ ζοκολάηαρ γάλακηορ. ζεπβίπεηαι με παγυηό βανίλια 
fluffy and juicy with white chocolate chips 
and milk chocolate ganache. served with vanilla ice cream 
6.00€ 

banoffee 

ηπιμμένο μπιζκόηο, καπαμέλα γάλακηορ, 
κομμάηια μπανάναρ και ζανηιγί από σαμελά λιπαπά 
crumbed biscuit, butterscotch, 



small pieces of banana and low fat whipped cream 
5.00€ 

παγυηό / ice cream 

βανίλια, ζοκολάηα, μπανάνα, θπάοςλα 
vanilla, chocolate, banana, strawberry 
2.30€ 

 


