
IVIS4BREAKFAST

Με όλα τα πρωινά προσφέρεται καλαθάκι με ψωμί προζυμένιο 

ολικής-πολύσπορο , προζυμένιο σίτου , κουλούρι Θεσσαλονίκης , 

μαρμελάδα , μέλι , βούτυρο & μαργαρίνη 

ΑΥΓΑ
Vg Αυγά Βραστά ή Ποσέ                  6€

σε φρυγανισμένο ψωμί (προζυμένιο σίτου ή σίκαλης) 

Σερβίρεται με baby πατάτες φούρνου, κρέμα αβοκάντο & ντοματίνια 

Vg Αυγά Scrambled ή Τηγανητά                8€

(Sunny side up ή Over easy) σε φρυγανισμένο ψωμί 

(προζυμένιο σίτου ή σίκαλης) 

Σερβίρεται με baby πατάτες φούρνου , κρέμα αβοκάντο & ντοματίνια  

Ομελέτα με 3 Αυγά & Υλικά επιλογής              8€

από ψητά μανιτάρια , κρεμμύδι σοφρίτο , πιπεριές κόκκινες & πράσινες , 

ντοματίνια , γραβιέρα , φέτα , ξινομυζήθρα , σαλάμι Λευκάδος , ζαμπόν , 

γαλοπούλα. Σερβίρεται με baby πατάτες φούρνου, κρέμα αβοκάντο & ντοματίνια 

Ομελέτα με Ασπράδια & Υλικά επιλογής              8€

από ψητά μανιτάρια, κρεμμύδι σοφρίτο, πιπεριές κόκκινες & πράσινες, 

ντοματίνια, γραβιέρα, φέτα, ξινομυζήθρα, σαλάμι Λευκάδος, ζαμπόν, 

γαλοπούλα. Σερβίρεται με baby πατάτες φούρνου, κρέμα αβοκάντο & ντοματίνια 

Extra: Καπνιστός σολομός , Προσούτο , Λουκάνικο , Μπέικον           2€

TOASTED BREADS  

Ελληνικό "Τοστ"                      6,5€

με προσούτο & γραβιέρα 

Σερβίρεται με τραγανές τηγανητές πατάτες

Croque Madame                       8,5€

με προσούτο & γραβιέρα , Αυγά Τηγανητά ή Ποσέ 

Σερβίρεται με τραγανές τηγανητές πατάτες 

ΓΛΥΚΑ & ΑΛΜΥΡΑ
Vn Energy Bowl                       6€ 

με βρώμη, μπανάνα, αποξηραμένα φρούτα, μέλι & φρούτα του δάσους. 

Vg French Toast                    6€

με τσουρέκι , μέλι , κανέλα & μπανάνα

Vg Berry Smoothie Bowl                  9€

με μπανάνα , μούρα , chia, νιφάδες βρώμης & αμύγδαλα 

Ποικιλία με Ελληνικά τυριά & αλλαντικά               5€

Vn Φρουτοσαλάτα                    7€

με φρέσκα φρούτα εποχής

Vg Στραγγιστό Γιαούρτι με Καρύδια και μέλι                 4,5€

Επιλογή γιαούρτι 2% ή 5%

Vg Στραγγιστό Γιαούρτι με φρούτα εποχής, granola & μέλι              6,5€

Επιλογή γιαούρτι 2% ή 5%

Vg Κέικ Ημέρας                       3,5€

Ζητήστε την επιλογή ημέρας

Vg- Vegetarian

Vn - Vegan





IVIS4BREAKFAST

Vg- Vegetarian

Vn - Vegan

All breakfasts come with a basket of wholemeal bread, 

wheat bread, Thessaloniki bagel, marmalade, honey, 

butter & margarine

EGGS
Vg Poached or Boiled Eggs                6€

on toasted bread (wholemeal or wheat) 

Served with baby potatoes, avocado & cherry tomatoes 

Vg Scrambled or Fried Eggs                8€

(Sunny side up or Over easy) 

On toasted bread (wholemeal or wheat)

Served with baby potatoes, avocado & cherry tomatoes 

Omelette with 3 Eggs & Ingredients of choice             8€

Gril led mushrooms, sofrito onions, red & green peppers, 

gruyere cheese, feta, xinomizithra (sheep’s milk cheese), 

salami, ham, turkey. 

Served with baby potatoes, avocado & cherry tomatoes 

Omelette with Egg Whites & Ingredients of choice            8€

Gril led mushrooms, sofrito onions, red & green peppers, 

gruyere cheese, feta, xinomizithra (sheep’s milk cheese), 

salami, ham, turkey. 

Served with baby potatoes, avocado & cherry tomatoes 

Extra: Smoked Salmon, Prosciutto, Sausage, Bacon            2€

TOASTED BREADS
Greek style Grilled Cheese                    6,5€

With prosciutto & gruyere 

Served with crunchy fried potatoes 

Croque Madame                      8,5€

With Prosciutto, Gruyere & Fried or Poached Eggs 

Served with crunchy fried potatoes

SWEET & SAVORY
Vn Energy Bowl                        6€ 

With oats, banana, dried fruits, honey & forest fruits

Vg French Toast                   6€

With tsoureki, honey, cinnamon & banana 

Vg Berry Smoothie Bowl                 9€

With banana, berries, chia seeds, oats & almonds 

Charcuterie Board                  5€

With greek cheeses & cold cuts 

Vn Fruit Salad                   7€

With fresh seasonal fruits 

Vg Greek Yogurt with Nuts & Honey                 4,5€

Choice of 2% fat or 5% fat 

Vg Greek Yogurt with Seasonal Fruits, Granola & Honey             6,5€

Choice of 2% fat or 5% fat 

Vg Cake of the Day                      3,5€

Ask for what’s on the menu today 








