
A V A N C A I      N E W S

BREAKFAST & BRUNCH MENU

Fruits & Cereals

Granola Bowl / σπιτική granola / φρούτα εποχής / ελληνικό γιαούρτι
 5,6

Golden Yogurt / γιαούρτι πικραμύγδαλου / μαρμελάδα πατζάρι / ταρτάρ
φρούτων

 6,4

Egg Stories

Avancai Skinny Benedict / αφράτο muffin / μανιτάρι portobello / χοιρινή
ωμοπλάτη / αυγά ποσέ / sauce hollandaise / πάπρικα       7,80

 
Avocado Royal Eggs / αυγά ποσέ / αβοκάντο / πιπεριά chilli / lime /

πικάντικη φέτα
 8,8

Spanish Tortilla / ισπανική ομελέτα / πατάτες / κρεμμύδι / αυγά
 5.90

Fitness Quinoa Omelette / ασπράδια / γιαούρτι / γαλοπούλα ή λαχανικά /
κινόα άσπρη & κόκκινη     7,60

 
Classic Omelette / ham & cheese    6,40

Scramble Eggs     4,40

FROM THE BAKERY

Cake Ημέρας & Μπάρες Δημητριακών     4,00 
 

(Carrot Cake / Lemon & Vanilla Cake / Double Bitter Chocolate Cake /
Orange, Walnuts & Cinnamon Cake )

4.00 
Churros & Pancakes / μέλι / κανέλα / maple syrup / φρούτα 

 7,2
Churros & Pancakes / σπιτική πραλίνα / μπανάνα / φουντούκι

 6,4
Classic croissant     2.80

 chocolate croissant / champagne croissant  )
                                                           3.80

Sandwiches 



Taco Club / ham / έμμενταλ / bacon / ζουμερό στήθος κοτόπουλου / τομάτα /
dressing μαγιονέζας / γαλλική σαλάτα / french fries / φύλλα wrap

9.90
Hamco & Avocado / αργοψημένο pork belly / σάλτσα σόγιας με φρούτα /

αβοκάντο / ταρτάρ τομάτας / lime
 8,80

Roasted Beef Sandwich / pecorino Romano / πράσινη σαλάτα / dijon
dressing

 7,6

Tortilla Wraps 

Salmon Wrap / φιλέτο καπνιστού σολομού / πράσινη σαλάτα / αβοκάντο /
κρέμα τυριού / wasabi sauce

 9.90
Pollo, Corn & Mayonnaise Wrap / κοτόπουλο / καλαμπόκι / cherry tomatoes

/ μίγμα τυριών / μαγιονέζα
 7,2

Salads

Mexican Quinoa Salad / πράσινα λαχανικά / πέρλες ροδιού / κουκουνάρι /
quinoa / άγριο ρύζι / κατσικίσιο τυρί / βινεγκρέτ λεμονιού ( Mexico )

 10.90
Mango & Naranja Salad / λάχανο / πιπεριές / αγγούρι / τομάτα / κάσιους /

κουκουνάρι / μάνγκο / σύκα / φιλέτα πορτοκαλιού  / φύλλα παρμεζάνας
( Brasil )

 10,4
Grilled Vegetable / μαριναρισμένα λαχανικά με balsamico και ελαιόλαδο

 6,80
Ceasar / πράσινα λαχανικά / στήθος κοτόπουλο / τοματίνια / crispy κρουτόνς /

φύλλα παρμεζάνας / ceasar   sauce ( Mexico )
 7,20

Desserts

Peruvian Magic Muffin / souffle σοκολάτας πορτοκαλιού / παγωτό πικρής
κουβερτούρας ( Peru )  7,90

Amadeus Mocha Tart / μπισκότο βάφλας / παγωτό vanilla ( Argentina )
 5.90

Avana Black Rum Sorbet / χειροποίητο παγωτό ρούμι / callets σοκολάτας /
κανέλα / μπισκότα speculoos ( Cuba )    6,40

Afrodita / κρέμα μασκαρπόνε / φράουλες μαριναρισμένες με balsamico
( Spain )

8.90
Vanilla Bourbon / σουδάκια βανίλιας / σάλτσα σοκολάτας 

 6,80
Broken Milfeulle / παγωτό βανίλια & σοκολάτα / σάλτσα creme brullee ( for



two )
 9.90



ΣΑΛΑΤΕΣ 

Mexican Quinoa Salad / πράσινα λαχανικά / πέρλες ροδιού / κουκουνάρι / quinoa /
άγριο ρύζι / κατσικίσιο τυρί / βινεγκρέτ λεμονιού ( Mexico )

 10.90
Mango & Naranja Salad / λάχανο / πιπεριές / αγγούρι / τομάτα / κάσιους / κουκουνάρι /

μάνγκο / σύκα / φιλέτα πορτοκαλιού / φύλλα παρμεζάνας ( Brasil )
 9.90

Grilled Vegetable / μαριναρισμένα λαχανικά με balsamico και ελαιόλαδο
 6,80

Ceasar / πράσινα λαχανικά / στήθος κοτόπουλο / τοματίνια / crispy κρουτόνς / φύλλα
παρμεζάνας / ceasar sauce ( Mexico )

 7,20

 Burger & chips

Avana Frita Burger / μοσχαρίσιο μπιφτέκι / ντομάτα / κρεμμύδι / iceberg / cheddar /
πικάντικη σάλτσα πιπεριάς arbol ( Cuba )

9.90
 

Crispy Chicken Burger / παναρισμένο φιλέτο κοτόπουλου / μπέικον / μαρούλι /
τομάτα / chili garlic mayonnaise / τριμμένη παρμεζάνα ( Peru )

9.90

ΟΡΕΚΤΙΚΑ & ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΑ

Patatinas / φρεσκοψημένα chips πατάτας / σάλτσα γιαουρτιού ( Argentina )
 5,6

Guacamole / αβοκάντο Hass / κόλιανδρος / lime / ντομάτα / πιπεριά Jalapeńos   
( Mexico )  10.90

Crispy Camarones / μαριναρισμένες γαρίδεs / μαγιονέζα σισαμέλαιου / εσκαρόλ 
( Peru)  12,40

 
Soft Tacos Carnitas / μαριναρισμένο χοιρινό / σάλτσα πιπεριάς Arbol / cheddar /

iceberg ( Mexico )  9,80

Fajitas Κοτόπουλο ή Μοσχάρι / λαχανικά περασμένα από σχάρα / φιλέτο κοτόπουλου
ή μοσχαριού / αλευρίσιες πίτες / sour cream / pico de gallo / guacamole ( Mexico )

 14,2  / 16,6



 Yakisoba Noodles / λαχανικά / γαρίδες / κοτόπουλο / bulldog sauce ( Peru )
 11.90

Fiesta Mushroom Pasta / κοτόπουλο / μανιτάρια porcini / φύλλα παρμεζάνας ( Spain )
 12,4

Paella Barca / ρύζι bomba / κοτόπουλο / λουκάνικο chorizo / γερίδες / λαχανικά ( for two
) ( Spain )    16,90

 
Salmon a la Parrilla / φιλέτο σολομού ποσέ ή σχάρας / αβοκάντο / άγριο ρύζι με κινόα /

σιτρονέλ βασιλικού ( Peru )    15,90

Pollo Asado / στήθος κοτόπουλο σε φέτες / δενδρολίβανο / θυμάρι / φύλλα ρόκας /
παρμεζάνα ( Spain )     11.60

Carne Asada Chimichurri / χοιρινή μαριναρισμένη μπριζόλα 750 gr. / λαχανικά σχάρας
/ πατάτες ( Argentina ) 15.90

 
Avancai Beef / flank steak / σάλτσα ponzu / πράσινη σαλάτα ( Peru )

 21,90
Picanha Brasileira / βραζιλιάνικη κοπή μοσχίδας / πατατίνες / λαχανικά σχάρας /

chimichurri sauce ( Brasil )     21,90

 ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ

Peruvian Magic Muffin / souffle σοκολάτας πορτοκαλιού / παγωτό πικρής
κουβερτούρας ( Peru )  7,90

Amadeus Mocha Tart / μπισκότο βάφλας / παγωτό vanilla ( Argentina )
 5.90

Avana Black Rum Sorbet / χειροποίητο παγωτό ρούμι / callets σοκολάτας / κανέλα /
μπισκότα speculoos ( Cuba )    6,40

Afrodita / κρέμα μασκαρπόνε / φράουλες μαριναρισμένες με balsamico ( Spain )
8.90

Vanilla Bourbon / σουδάκια βανίλιας / σάλτσα σοκολάτας 
 6,80

Broken Millefeuile / παγωτό βανίλια & σοκολάτα / σάλτσα creme brullee ( for two )
 9.90



Α ν α ψ υ κ τ ι κ ά

coca cola 2,00
coca cola light 2,00
coca cola zero 2,00
Sprite 2,00
soda schweppes 2,00
tonic schweppes 2,00
fanta μπλε 2,00
fanta κόκκινη 2,00

  Σόδα            2,00

S.Pellegrino            4.00

Μ π ύ ρ ε ς 

1.Beck’s Blue (non alcohol) 330ml          4,50

2. Paulaner /weisse  330ml                       5,00

3. Mary Rose  330 ml                   5,00

4.Corona 355ml      5,00

5. Νήσος     330ml                                       5,00

6. Stella Artois 330ml                       5,00

Π ο τ ά

Ποτήρι       φιάλη

Απλό   7,00
                 
75,00

 Special    9,00 95,00
Premium 11,00 110,00
extra premium 13,00 130,00
super premium 16,00
Σφηνάκι 3,00
Moet 15,00 100,00





                                       C o c k t a i l s  A v a n c a i

Golden Hour        8,00
( aperol , crème de peche , angostura bitters, gentleman  soda)

Hazelnut-cherry fizz  9.00
( aged rum, hazelnut  syrup, supasawa, cherry soda)

Rockstar    9.00
( aged rum, amarena syrup)

Hit me up    9.00
( vodka , syrup ginger, yuzu puree, lime, mint leaves)

Mon Amour      9.00
( vodka, strawberry, coconut, lime, ginger)

Mama D.    9.00
( white rum, lime, honey syrup, brine cheese, sweet vermouth)

Most wanted    9.00
( aged rum , lime , ginger, mango puree, passion puree)

Indian summer        9.00
( gin, orange juice, flower honey syrup , mint leaves)

Venus Highball      10.00
( Tequila blanco, passion fruit puree, bergamot liqueur, soda)

First Love   10.00
(  tequila , passion puree, lychee liqueur  , lime , vanilla syrup, angostura bitters)

Queen Jee         10.00
( tequila blanco, cucumber water, ginger beer)

Smoke salt and chilly         10.00
( tequila mescal, rhubarb puree, lime, chilly, agave) 



Aztec whistle     10.00
( tequila blanco, lime, pineapple puree, mango puree) 



Λευκά

Claudia Papayanni, Εξ ‘Αρνών 750ml, Ασύρτικο-Sauvignon Blanc, Αρναία, ΠΓΕ
Χαλκιδικής

Ένα καθημερινό λευκό κρασί με ζωηρό χρυσοκίτρινο χρώμα, έντονα αρώματα λουλουδιών
και φρούτων. Στόμα ελαφρύ και αρωματικό, χωρίς εξάρσεις, με καλή ισορροπία και δροσερή

επίγευση 6.00/23.00

Viña Montes, Chardonnay Reserva Range 750ml, Aconcagua Costa, Chile
Μέτριο χρυσό χρώμα με  νότες από ροδάκινο, βερίκοκο και κίτρο στη μύτη. Στο στόμα

γεύσεις μπανάνας, πεπονιού αλλά και ελαφριάς φυτικότητας (σπαράγγι). Η Γαλλική δρυς
χαρίζει νότες βανίλιας και βουτύρου. Ένα φρέσκο κρασί με ευχάριστη οξύτητα ,μέτριο σώμα

και μεγάλη επίγευση                6.00/24.00

Οινοποιείο Παπαγιαννάκου, Vientzi Single Vineyard 750ml, Σαββατιανό, ΠΓΕ
Μαρκόπουλου

Μέτριο λεμονί χρώμα με ελαφρές πράσινες ανταύγειες. Στη μύτη διακρίνουμε αρώματα
ώριμων τροπικών φρούτων και εσπεριδοειδών. Χαρακτηριστική ορυκτότητα στο στόμα,

πλούσιο σώμα και δροσιστική μακριά επίγευση 29.00

Kaiken Estate, Torrontes Series Terroir 750ml, Salta, Argentina
Ένα κρασί με ελκυστικό χρυσό χρώμα με πράσινες αποχρώσεις και μια πολύ κομψή μύτη με

μεσαία αρωματική ένταση, όπου υπερισχύουν τα αρώματα φρέσκων λουλουδιών και
τροπικών φρούτων. Στο στόμα έχει απαλή υφή, ισορροπημένη οξύτητα και ευχάριστη

επίγευση που διαρκεί              32.00

Κτήμα Δύο Φίλοι Λευκός 750ml, Gewürztraminer, ΠΓΕ Σιάτιστα
Ανοικτό κιτρινοπράσινο χρώμα με αρώματα λουλουδιών, τροπικών φρούτων που συνθέτουν

ένα χαρακτηριστικό και ιδιαίτερο μπουκέτο με μεγάλη αρωματική ένταση. Πλούσιο και
λιπαρό στο στόμα, ισορροπημένο με μακρά επίγευση 33,00

Miraval ,Provence France 750ml, Rolle - Grenache Blanc
Ένα κομψό λευκό κρασί με γοητευτική αρωματική σύνθεση, όπου ξεχωρίζουν ανθικές νότες 
και ζουμερά  πυρηνόκαρπα  φρούτα με νύξεις από ξύσμα εσπεριδοειδών. Δροσερό και 
αρμονικό. 60,00

Ροζέ

 
Claudia Papayanni, Εξ ‘Αρνών 750ml, Syrah-Ημίξηρο , Αρναία, ΠΓΕ

Χαλκιδικής
Ένα ροζέ κρασί με ζωντανό ροδί χρώμα. Ευχάριστο στην μύτη με αρώματα καραμέλας,

κερασιού, φράουλας και τριαντάφυλλου. Στόμα ισορροπημένο νόστιμη οξύτητα και ελαφριά
αίσθηση τανινών. Φρουτένια γλυκιά  επίγευση.   6/22

Viña Montes, Cherub Limited Selection 750ml, Syrah, Colchagua, Chile



Ζωντανό μέτριο τριανταφυλλί χρώμα με βιολετί ανταύγειες. Στη μύτη αρώματα κόκκινων
φρούτων (κεράσι, σμέουρο) σε συνδυασμό με μαύρα βατόμουρα και νότες πιπεριού. Μέτριο

σώμα ,τραγανή οξύτητα και μακρά επίγευση 32

Οινοποιείο Παπαγιαννάκου,  Granatus 750ml, Cabernet Sauvignon-Αγιωργίτικο,
ΠΓΕ Μαρκόπουλου

Το χρώμα του είναι ροδί με κάποιες πορτοκαλί ανταύγειες. Νότες από άγουρα κόκκινα
φρούτα όπως η φράουλα και το βατόμουρο με όμορφες νότες καραμέλας, πιπεριάς και

νυχτολούλουδου. Στο στόμα είναι νόστιμο, με αρκετή φρεσκάδα και μια ευχάριστη
φρουτώδη επίγευση 7/32

Maison Saint AIX, AIX Rose 750ml, Grenache Rouge-Syrah-Cinsault-Carignan,
Provence, France 

Έντονα αρώματα σμέουρων, κόκκινης σταφίδας και μελιού. Όμορφο και στρογγυλό στο
στόμα ,με λεπτή γεύση και μία αίσθηση ώριμων γλυκών καρπών στην επίγευση 53

Miraval , Provence France 750ml, Grenache Rouge-Syrah- Cinsault 
Λαμπερό απαλό ροδαλό χρώμα με φωτεινές ανταύγειες. Έντονα αρώματα φρέσκων φρούτων

και ανοιξιάτικων λουλουδιών. Οξύτητα απαλή και δροσιστική με μακρά επίγευση και μια
υποψία αλμύρας. 65

Whispering Angel, Chateau d’Esclans 750ml, Grenache-Mourverde-Syrah
Καθαρόαιμο ροζέ από την Προβηγκία. Είναι φρέσκο και ζωντανό, με όμορφο χαρακτήρα που

παραπέμπει σε φράουλες και αγριολούλουδα, με δυνατή οξύτητα που ξεδιψάει και
φρεσκάρει. Ήπιο και ξηρό για όλες τις ώρες. 65

 
Ερυθρά

Κτήμα Μητραβέλα, Κόκκινο σε Μαύρο 750ml, Αγιωργίτικο, ΠΟΠ Νεμέα
Ένα φρέσκο, σκούρο κόκκινο κρασί με απαλές νότες μπαχαρικών, και φρέσκες αποχρώσεις
βύσσινου και μαρμελάδας κεράσι. Στόμα μέτριας πυκνότητας, στρογγυλό και νεανικό, με

απαλές τανίνες και μέτριας διάρκειας επίγευση  6,00 /26,00

Kaiken Estate, Malbec 750ml, Agrelo, Argentina
Βαθύ ιώδες χρώμα, ζεστό στη μύτη, με νότες ώριμων φρούτων και ίχνη καπνού και
βουτύρου. Στο στόμα εμφανίζει ένταση, με σαρκώδεις τανίνες και μακρά επίγευση

6,00/32,00

Κτήμα Φουντή 750ml,  Ξινόμαυρο,  ΠΟΠ Νάουσα
Χρώμα εξελιγμένο με ιώδεις ανταύγειες. Στη μύτη είναι πλούσιο με νότες ώριμων κόκκινων
φρούτων, μπαχαρικών και ξύλου. Στο στόμα είναι γεμάτο με ταννίνες που αναπτύσσονται

όμορφα και μεγάλης διάρκειας επίγευση 34,00

Κτήμα Δύο Φίλοι, Pinot Noir 750ml, ΠΓΕ Σιάτιστα



Κόκκινο έντονο με αρώματα ξηρών καρπών, αποξηραμένων φρούτων με νότες μπαχαρικών,
βελούδινο γεμάτο στόμα με μακριά, έντονη επίγευση. Πλήρης έκφραση του ιδιαίτερου
μικροκλίματος της περιοχής που αναδεικνύει τα χαρακτηριστικά της ποικιλίας 35,00

Viña Montes, Cabernet Sauvignon Alpha Range 750ml, Colchagua, Chile
Έντονο ρουμπινί χρώμα. Στη μύτη είναι κομψό και πολύπλοκο, με αρώματα βιολέτας,

κόκκινων φρούτων, σοκολάτας και καπνού. Στο στόμα είναι ισορροπημένο, με στρογγυλές
τανίνες, μέτριο σώμα και μακρά επίγευση 39,00

Κτήμα Μητραβέλα, Κόκκινο σε Μαύρο 750ml, Αγιωργίτικο, ΠΟΠ Νεμέα
Ένα φρέσκο, σκούρο κόκκινο κρασί με απαλές νότες μπαχαρικών, και φρέσκες αποχρώσεις
βύσσινου και μαρμελάδας κεράσι. Στόμα μέτριας πυκνότητας, στρογγυλό και νεανικό, με

απαλές τανίνες και μέτριας διάρκειας επίγευση  6,00 /26,00

Αφρώδη

Matteo Soria Moscato D’Asti DOCG 750ml,Moscato Bianco, Piemonte, Italy
Ένα κρασί με όμορφα ποικιλιακά αρώματα από Μοσχάτο, τα οποία υποστηρίζονται από μία
τραγανή, ευχάριστη οξύτητα ,έναν ελαφρύ αφρισμό και την γλυκύτητα των υπολειμματικών

σακχάρων 6,00/30,00

Prosecco Contarini Extra Dry 750ml, Glera, Treviso, Veneto
Ένα κρασί με ωχρό λεμονοπράσινο χρώμα και φυσαλίδες καλής διάρκειας. Όμορφα αρώματα
από πυρηνόκαρπα φρούτα, αγιόκλημα και άνθη ακακίας. Ένα εξαιρετικό απεριτίφ ,ιδιαίτερα

φρουτώδες και ντελικάτο με δροσιστική οξύτητα 6,00/30,00

Viña Montes, Sparkling Angel 750ml, Pinot Noir-Chardonnay ,Chile 
Στη μύτη ξεχωρίζουν τα αρώματα λευκών λουλουδιών, φρέσκων φρούτων και ξηρών

καρπών. Στο στόμα είναι ισορροπημένο και με καλή οξύτητα, λεπτό αφρό, επίμονη και
φρουτώδη επίγευση 45,00



Δημιουργίες    Avancai  

Σπιτική  λεμονάδα 3,80

(τζίντζερ , λεμόνι , στέβια)

Σπιτική  λεμονάδα  φρούτα του πάθους  4,00

(τζίντζερ , λεμόνι , βασιλικός , πάσσιον)

Σπιτική  λεμονάδα φράουλα           4,00

(τζίντζερ , λεμόνι , δυόσμος , φράουλα)

φρέσκοι χυμοί

πορτοκάλι 3.80

ανάμεικτος ( με φρούτα  εποχής ) 4.50

μπανάνα , γάλα αμυγδάλου , μέλι  αγάυης 4.80 

καρότο , μήλο , πορτοκάλι , τζίντζερ              4,50

μούρα , λεμόνι , αγγούρι , χυμό  κράνμπερι   4.80

 



                                                    

espresso μονός 2,70

espresso διπλός 3,20

Espresso freddo                                                          
3.30 

cappuccino   freddo 3,50

Espresso macchiato                                                    
2.90

cappuccino μονός 3,30

cappuccino διπλός 4,00

Cappuccino mocha 3.40

Americano                                                                    
2.70

Καφέ ς φίλτρου 3,20

nescafe κρύο-ζεστό 3,00

Ελληνικός  μονός 2,50

ελληνικός διπλός 3.20

Σοκολάτα κρύα – ζεστή                                             
4.00              

Σιρόπια με γέυση-flavouring 0,50

Γαρνίρισμα σαντιγί                                        0.50

 γάλα σόγιας/γάλα αμυγδάλου/γάλα καρύδας (χωρίς 
λακτόζη)



Single  origin  coffees

espresso μονοποικιλιακός  μονός  (N.Αμερική)  
3.20

espresso  μονοποικιλιακός  διπλός (Ν.Αμερική) 
3.50                                                           

espresso Bio  μονός  (organic  Costa Rica )           
3,20                   espresso Bio  διπλός  (organic  
Costa Rica )                      3,50                 

Καφές φίλτρου (origin)                                             
3.50

(espresso freddo μονοποικιλιακός   + 0,50 )

(espresso freddo bio  + 0,50 )

PREMIUM CHOCOLATE   AVANCAΙ

I

σοκολάτα  λευκή 4.5

σοκολάτα λευκή με κράνμπερι 4,2

σοκολάτα λευκή με μαστίχα 4,2

σοκολάτα σκούρα  με φράουλα  4.2

σοκολάτα σκούρα με φουντούκι  4,2

σοκολάτα σκούρα με τζίντζερ και μπαχαρικά            4,2

σοκολάτα ΒΙΟ ( organic)                                           4.5



ΤΣΑΙ- ΒΟΤΑΝΑ  AVANCAI

Χαμομήλι 2,00

Τσάι μαύρο-πράσινο                             2,50

Strong breakfast tea  3,20

China gunpowder

(παραδοσιακό πράσινο τσάι) 3,20

4 fruits rouges 

(μαύρο τσάι ,φράουλα, φραγκοστάφυλο, σμέουρα, κεράσι) 3,80

Rooibos carrot cake 

(κέικ καρότου ,κανέλα, τζίντζερ, καρότου, αμύγδαλο ξηροί καρποί και μπισκότο)  
3,80

The des deux chinois

(εξωτικά φρούτα, μάνγκο, λάιμ, καρύδα, πιπέρι τζίντζερ) 3,80

Toffee caramel  

(Μαύρο τσάι ,  καραμέλα, σοκολάτα παπάγια ) 3,80


