Brunch
Avocado on toast με γουακαμόλε, αυγό ποσέ , hamon και σαλάτα baby
φύλλα 8€
Aυγά Benedict σε ψωμί brioche με καπνιστό σολομό και σάλτσα ολλανδέζ
8,5€
Καγιανάς σε ψωμί χωριάτικο με νιφάδες γραβιέρας και θυμάρι 7€
Club sandwich με κοτόπουλο, ντομάτα, iceberg, τυρί, μαγιονέζα, lime και
διπλομαγειρεμένες πατάτες 6€
The toast με γαλοπούλα, cheddar και Gouda 2.5€
Pancakes με μπέικον και τσένταρ, τηγανητό αυγό και σάλτσα ολλανδέζ 6€
Pancakes με κοτόπουλο cheddar, ντομάτα, iceberg και μαγιονέζα lime 6.5€
Pancakes μπανάνα με αρωματική κρέμα τυριού, βρώμη και σιρόπι
σφενδάμου 6€
The pancakes tower με πραλίνα φουντουκιού, μπισκότο Oreo και
μαρμελάδα φρούτα του δάσους (4 pancakes 6.5€ - 8 pancakes ΓIA 3
ATOMA 12€)
Αυγόφετα με γλυκιά τυροκρέμα lime κα μαρμελάδα φρούτα του δάσους 6€

Σαλάτες
Ανάμεικτη με baby φύλλα ρόκα σπανάκι βαλεριάνα ντρεσινγκ
εσπεριδοειδών φιλέτα πορτοκαλιού και Κάσιους 7€ V VV
Πανδαισία με ρόκα σπανάκι ντρέσινγκ βαλσάμικου αποξηραμένα σύκα
φουντούκι και flakes γραβιέρας 7.8€. V VV
Burrata buffalo με ντοματίνια πέστο βασιλικού Βαβυ ρόκα και νιφάδες
καραμελωμένου φουντουκιού 8.8€V
Once με ποικιλία ντομάτας ψημένη πιπεριά αγγούρι φύλλα βασιλικού
λιαστή ντομάτα λάδι βασιλικού και γραβιέρα με κουκουνάρι 8€ V VV

Ορεκτικά
Μπρουσκέτα με φρυγανισμένο ψωμί με τριμμένη φέτα και βασιλικό 5.8€ V
VV
Μανιτάρι γεμιστό με σπανάκι κουκουνάρι γραβιέρα και κρέμα γραβιέρας
7€ V VV
Μανούρι σχάρας με καραμελωμένα ψητά φρουτα και σιρόπι φρούτων 6.8€
V
Τυροκροκέτες μοτσαρέλασ φέτας με βασιλικό και δυόσμο σε σάλτσα
ντομάτας 6€ V
Chicken lollipop με σάλτσα τεριαγιάκι σε φωλιά πατάτας 7€

Κυρίως Πιάτα
Ριζότο μανιταριών με λάδι τρούφας και flakes παρμεζάνας 9.8€V VV
Ριζότο ‘γεμιστά’ 9€ V VV
Γιουβέτσι με σιγομαγειρεμάνο μοσχαράκι και κρέμα γραβιέρας 10.8€ V
Λινγκουίνι carbonara με γκουαντσιάλε και flakes παρμεζάνας 12€ V
Penne al pesto με κοτόπουλο και ντοματίνια 11€ V
Φιλέτο σολομού με κους κους λιαστή κουκουνάρι καρότο κρεμμύδι και
σχοινόπρασο 14.8€
Φιλέτο κοτόπουλο με αρωματικό basmati σταφίδες και κρέμα γιαούρτι 12€
Χοιρινή σπαλομπριζόλα 400γρ με Βαβυ πατάτες ντοματίνια και ψητές
πιπεριές 13.8€
Μοσχαρίσια ταλιάτα με αρωματικό πουρέ πατάτας και σάλτσα Demi glacé
19.8€
The burger μοσχαρίσιο μπιφτέκι τσάνταρ μπέικον ντομάτα iceberg
μαγιονέζα τρούφας και διπλομαγειρεμένες πατάτες 9€
Steak κουνουπίδι μαριναρισμένο με κάρυ , καρπάτσιο μανιταριών και
σαλάτα φοινόκιο κάπαρη 11 € V VV
Ρωτήστε μας για τα γλυκα ημέρας 7€

V = Πιάτα κατάλληλα για Vegeterian
VV = Πιάτα κατάλληλα για Vegan

All you need is coffee…
Espresso 2,60
Espresso double 3,10
Freddo espresso 3,40
Cappuccino 3,20
Cappuccino double 3,80
Freddo cappuccino 3,60
Latte cappuccino 3,40
Ελληνικός 2,60
Ελληνικός διπλός 3
Nescafé 3
Φραπές 3
Καφές φίλτρου 3
*Ολοι οι καφέδες με διατίθενται και σε decaf

Let’s have some tea…
Apple ginger
Christ
Green tea
All grey English
Spicy milky tea 3.6
Keep it fresh…
Φυσικός χυμός πορτοκαλί 3,70
Φυσικός χυμός ανάμεικτος 3,90
Χυμός amita 2,60
Chocolate
Ζέστη 3,80
Κρύα 3,80

Drinks and more…
Gin…Gordon’s, beefeater 7€
Gin…tanqueray,Bombay 8€
Gin…Hendricks ,G’Vine 10€
Vodka…Smirnoff,stoli,absolut 7€
Vodka…ciroc 9€
Vodka…grey goose 10€
Whiskey…Jim bean ,haig ,Johnie walker 7€
Whiskey…Johnie black ,Jameson,jack daniels , jack daniels honey 8€
Whiskey…Jameson black , cardhu 10€
Rum…Bacardi 7€
Rum…Havana ,doorlys 8€
Rum…diplomatico 10€
Tequila…hose Cuervo 8€
Liqueur…kahlua, disaronno, malibu, southern comfort, jagermeister 7€
Aperitif…Campari bitter, aperol 8€
Martini Bianco, cachaca pitu 7€
Beers

Kaiser 4,5€
Fischer 4,5€
Fix 4€
Heineken 4€
Sol 5€
Μηλίτης somersby 4,5€
Αναψυκτικά

Coca Cola 2.5€
Coca Cola Zero 2.5€
Fanta 2,5€
Fanta χωρίς ανθρακικό 2,5€
Fanta λεμόνι 2,5€
Sprite 2,5€
Σουρωτή 3,20€
Σόδα 2,5€
Tonic 2,8€
Pink grapefruit soda 3,40

