Μενού
ΑΥΓΑ
Σπανάκι
7,90€
Σιγομαγειρεμένα αυγά, σπανάκι, ροζ πιπέρι &
χωριάτικο ψωμί με προζύμι

Στραπατσάδα
7,50€
Σιγομαγειρεμένα αυγά με τομάτα, βαρελίσια φέτα,
πιπεριά Φλωρίνης & χωριάτικο ψωμί με προζύμι

Benedict
8,90€
Ψητό χοιρομήριο, σιγομαγειρεμένα αυγά & sauce
Hollandaise πάνω σε ψωμί brioche

Yoleni's Benedict
10,90€
Σιγομαγειρεμένα αυγά, ψητό χοιρομήριο & sauce
Hollandaise, σερβιρισμένα πάνω σε φρέσκο
αβοκάντο, τοματίνια, ρόκα & πολύσπορο ψωμί με
προζύμι

Ομελέτα
5,50€
Βιολογικά αυγά με εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο,
μαύρο πιπέρι και αλάτι Μεσολογγίου, συνοδεύεται
με ρόκα & τοματίνια

Ομελέτα Special
6,00€

Βιολογικά αυγά με εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο,
μαύρο πιπέρι και αλάτι Μεσολογγίου, πράσινη
πιπεριά, μανιτάρια και χοιρομήριο, συνοδεύεται με
ρόκα & τοματίνια

Ομελέτα χωριάτικη
6,50€
Βιολογικά αυγά με εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο,
μαύρο πιπέρι και αλάτι Μεσολογγίου, πράσινη
πιπεριά, κρεμμύδι ξερό, τομάτες, ελιές Καλαμών
χωρίς κουκούτσι, συνοδεύεται με ρόκα & τοματίνια

ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ
Γαλοπούλα αβοκάντο
4,70€
Φιλέτο βραστής γαλοπούλας, κρέμα αβοκάντο,
τομάτα & iceberg σε χειροποίητο ψωμί ολικής

Χοιρομήριο
5,10€
Ψητό χοιρομήριο με δενδρολίβανο, χειροποίητη
μαγιονέζα & τομάτα σε χειροποίητο προζυμένιο
ψωμί

Ψητά λαχανικά
4,50€
Ψητά λαχανικά, κυπριακό χαλούμι, κρέμα
βαλσάμικου με σύκο & μελιτζανοσαλάτα σε
πολύσπορο ψωμί

Προσόυτο
5,20€
Προσούτο Ευρυτανίας, φλοίδες γραβιέρας, ρόκα &
λάδι τρούφας σε προζυμένιο ψωμί

ΓΙΑΟΥΡΤΙ

4,90€
με μέλι & καρύδια
5,40€
με φρούτα εποχής & crumble δημητριακών
5,00€
με γλυκό κουταλιού βύσσινο από τη Χίο

ΤΗΓΑΝΙΤΕΣ
Yoleni's
5,50€
Μους γιαουρτιού & γλυκό κουταλιού βύσσινο από τη
Χίο & αμύγδαλο φιλέ

Greek
5,00€
Θυμαρίσιο μέλι & καρύδια

Σοκολάτα
6,00€
Σοκολάτα γάλακτος, Μπισκότο & Μπανάνα

ΣΑΛΑΤΕΣ
Πράσινη - ατομική
3,50€
Τοματάκια Σαντορίνης, σαλάτα mix πράσινη &
ελιξίριο Ιωαννίνων

Πατατοσαλάτα
6,30€
Βιολογικό καλαμπόκι, τοματίνια Σαντορίνης,
τοματίνια κίτρινα, κρεμμύδι φρέσκο και ντιπ
σκορδολαδολέμονο

Σαντορίνης
7,90€
Tοματάκια Σαντορίνης, ξινομυζήθρα Κρήτης,
παξιμάδια χαρουπιού, κάπαρη, κρίταμο, ελιές
θρούμπες, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, κρεμμύδι
& ρίγανη

Μακαρονοσαλάτα
7,00€
Μακαρόνια βίδες, πολτός ψητής μελιτζάνας,
αγελαδινό γιαούρτι στραγγιστό, ψητά λαχανικά,
δυόσμος, μαϊντανός, Φέτα

Ελληνική Caesar’s
8,90€
Σαλάτα mix πράσινη με ψητό κοτόπουλο,
λεπτοκομμένο χοιρομέρι, flakes γραβιέρας, κρουτόν,
αρωματισμένο καλαμπόκι & Caesar’s sauce

Τονοσαλάτα
6,80€
Σαλάτα με τόνο, ρόκα, κίτρινα τοματίνια, άνηθο,
φρέσκο κρεμμύδι & ελιξίριο Ιωαννίνων

ΟΡΕΚΤΙΚΑ
Φάβα
3,50€
Σερβίρεται με κρεμμύδι, μαϊντανό κάπαρη και έξτρα
παρθένο ελαιόλαδο

Ντολμαδάκια
4,90€
Με ντιπ γιαουρτιού και εξαιρετικά παρθένο
ελαιόλαδο

Ποικιλία από χειροποίητες αλοιφές

5,50€
Αγιορείτικη μελιτζανοσαλάτα, φέτα χτυπητή &
τζατζίκι

Μπρουσκέτα στραπατσάδα
6,00€
Αυγά, φέτα, πιπεριά Φλωρίνης, τομάτα πάνω σε ψωμί
και έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

Μελιτζανοσαλάτα
3,50€
Πολτός ψητής μελιτζάνας, πιπεριά Φλωρίνης,
μαϊντανό & σκόρδο

Χειροποίητο ψωμί & dip
2,00€/άτομο

ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗ ΠΙΤΑ
Θρακιώτικη τυρόπιτα
4,50€
Μίγμα από ελληνικά παραδοσιακά λευκά τυριά,
φρεσκοτριμμένο πιπέρι & ρίγανη
Ντιπ: μαρμελάδα τομάτας από τη Νίσυρο

Κασερόπιτα Θεσσαλονίκης
6,50€
Μίγμα από ελληνικά κίτρινα τυριά με βάση το κασέρι
& σουσάμι
Ντιπ: μαρμελάδα τομάτας από τη Νίσυρο

Ρουμελιώτικη πίτα με ελληνικά τυριά & αυγό
7,50€
Βιολογικό, σιγομαγειρεμένο αυγό & ποικιλία
ελληνικών τυριών
Ντιπ: μαρμελάδα τομάτας από τη Νίσυρο

Κρεμμυδόπιτα Μυκόνου
5,50€
Κατσικίσιο κρεμώδες τυρί & καραμελωμένα
κρεμμύδια
Ντιπ: μαρμελάδα τομάτας από τη Νίσυρο

Χανιώτικη σπανακόπιτα
5,90€
Φρεσκομαγειρεμένο σπανάκι με πλούσια ποικιλία
αρωματικών βοτάνων & απαλό άρωμα πορτοκαλιού
Ντιπ: στραγγιστό γιαούρτι

Μελιτζανοκιμαδόπιτα Θεσσαλίας
6,50€
Μίγμα από μοσχαρίσιο κιμά, πουρές μελιτζάνας &
αρωματικά βότανα
Ντιπ: στραγγιστό γιαούρτι

Κοτόπιτα Μετσόβου
5,90€
Κοτόπουλο με ποικιλία φρέσκων μανιταριών,
δενδρολίβανο & καπνιστό τυρί Μετσόβου
Ντιπ: στραγγιστό γιαούρτι

Πατατόπιτα Νάξου
5,00€
Πατάτες Νάξου, κρεμμύδι φρέσκο, μαϊντανός
Ντιπ: στραγγιστό γιαούρτι

Ζαμπονοκασερόπιτα
5,90€
Μίγμα Ελληνικών τυριών, σάλτσα τομάτας
Σαντορίνης, χοιρομήριο
Ντιπ: μαρμελάδα τομάτας από τη Νίσυρο

ΠΙΤΣΑ (greek style)

Μαργαρίτα
7,50€
Σάλτσα τομάτας, μίγμα ελληνικών τυριών & γλυκά
τοματάκια Σαντροτίνης

Χωριάτικη
9,00€
Πράσινη πιπεριά, φέτα, ελιές Καλαμών, κρεμμύδι,
κάπαρη & ρίγανη

Τέσσερα τυριά
9,00€
Γραβιέρα Μαινάλου, Ρουμελιώτικο κασέρι,
τσαλαφούτι & blue cheese Ευβοίας

Σουτζούκι Αδάνων
9,00€
Πικάντικο σουτζούκι φυσικής ωρίμανσης

Σπέσιαλ
8,50€
Μπέικον & πιπεριά

Τρούφα “Δίρφυς”
12,50€
Ελληνική αυτοφυής τρούφα

ΠΕΪΝΙΡΛΙ
Παραδοσιακό
6,50€
Προσθέστε έξτρα αυγό +1,50€

Χωριάτικο
7,50€

Πράσινη πιπεριά, φέτα, ελιές Καλαμών, κρεμμύδι,
κάπαρη & ρίγανη
Προσθέστε έξτρα αυγό +1,50€

Σπέσιαλ
8,50€
Μπέικον & πιπεριά
Προσθέστε έξτρα αυγό +1,50€

PASTA
Μακαρόνια με κιμά
9,50€
Σιγομαγειρεμένος μοσχαρίσιος κιμάς με ζυμαρικά
βίδες

Ρωτήστε μας για τα πιάτα ημέρας

ΓΛΥΚΕΣ ΠΙΤΕΣ
Γαλατόπιτα Μάνης
5,40€
Φρέσκο γάλα, θυμαρίσιο μέλι, κορινθιακή σταφίδα &
πλούσιο άρωμα βανίλιας

Μηλόπιτα Ζαγοράς
5,40€
Σιγομαγειρεμένα μήλα, καρύδια, κανέλα & πλούσιο
άρωμα βανίλιας

Πίτα σοκολάτα & ξηροί καρποί
6,90€
Άλειμμα μαύρης σοκολάτας με φιστίκι Αιγίνης «Lenas
Gourmet» & καβουρδισμένα φουντούκια

Ρωτήστε μας για τα γλυκά ημέρας

ΦΡΕΣΚΟΙ ΧΥΜΟΙ
Πορτοκάλι
3,70€
Φρεσκοστυμμένος χυμός πορτοκάλι

Γαληνός
4,00€
Φρέσκο πορτοκάλι, χυμός καρότο, πιπερόριζα
(ginger), κουρκουμάς & μέλι πορτοκαλιάς “Melira”

Χρύσιππος
4,00€
Ακτινίδιο, αχλάδι, πράσινο μήλο, αβοκάντο &
πράσινο τσάι

Λεμονάδα
3,50€
Σπιτική λεμονάδα με δυόσμο

SMOOTHIES
“Μηλόπιτα”
4,20€
Μπανάνες, μήλα κόκκινα, γάλα αμυγδάλου, κανέλα,
μέλι ανθέων, μοσχοκάρυδο, τζίντζερ

Μήλο – Μπανάνα
4,00€
Μπανάνες, μήλα κόκκινα, πορτοκάλι

Μήλο - Μπανάνα – Φυστικοβούτυρο

4,20€
Μπανάνες, μήλα κόκκινα, πορτοκάλι,
φυστικοβούτυρο Σερρών

ΚΑΦΕΣ
Espresso(Μονό/Διπλό)
1,90€ / 2,80€

Espresso Freddo
3,50€

Cappucino(Μονό/Διπλό)
3,20€ / 4,00€

Cappuccino Freddo
3,80€

Latte
3,80€

Nescafé Frappé
3,00€

Ελληνικός καφές “Λουμίδης Παπαγάλος”
2,50€ / 3,30€
Παραδοσιακός(Μονός/Διπλός)

Ελληνικός καφές “Λουμίδης Παπαγάλος”
2,50€ / 3,30€
Σκούρος(Μονός/Διπλός)

Ελληνικός καφές “Λουμίδης Παπαγάλος”

2,50€ / 3,30€
Χωρίς Καφεΐνη(Μονός/Διπλός)

Americano
3,20€

ΡΟΦΗΜΑΤΑ
Σοκολάτα
3,50€

Σοκολάτα με γεύσεις
4,00€

Mocha
4,40€

Ποικιλία από τσάι & αφεψήματα
3,50€

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ
Πορτοκαλάδα με ανθρακικό
3,00€
“Έψα” 232ml

Πορτοκαλάδα χωρίς ανθρακικό
3,00€
“Έψα” 232ml

Λεμονάδα με ανθρακικό
3,00€

“Έψα” 232ml

Βυσσινάδα χωρίς ανθρακικό
4,00€
“Έψα” 232ml

Γκαζόζα
3,00€
“Έψα” 232ml

Green cola
3,00€
“Έψα” 232ml

Ginger Beer
4,50€
“Three Cents” 275ml

Lemon Tonic
4,50€
“Three Cents” 275ml

Tonic Water
4,50€
“Three Cents” 275ml

Pink Grapefruit Soda
4,50€
“Three Cents” 275ml

Aegean Tonic
4,50€
“Three Cents” 275ml

Gentlemen’s Soda

4,50€
“Three Cents” 275ml

Πράσινο τσάϊ με μέλι & blueberry
3,00€
“Yamas” 355ml

Πράσινο τσάϊ με μέλι & λεμόνι
3,00€
“Yamas” 355ml

Πράσινο τσάϊ με μέλι & mango
3,00€
“Yamas” 355ml

Άσπρο τσάϊ με μέλι & χυμό ρόδι
3,00€
“Yamas” 355ml

Χαμομήλι με μέλι & θυμάρι
3,00€
“Yamas” 355ml

Μαύρο τσάϊ με μέλι & χυμό ροδάκινο
3,00€
“Yamas” 355ml

Ανθρακούχο ποτό με μέλι & λεμόνι
3,90€
“Nomada” 250ml

Φυσικά ανθρακούχο νερό
3,00€
“tuvunu” 330ml

Φυσικό μεταλλικό νερό

0,50€
“Ζαγόρι” 500ml

Φυσικό μεταλλικό νερό
1,50€
“Ζαγόρι” 1L

