LUNCH & DINNER MENU
SOUPS
Βελουτζ τραχανά με καρότο

€ 7.5

Βελουτζ κολοκφκασ

€7

Κρεατόςουπα με λαχανικά

€9

Ποικιλία προηυμζνιου ψωμιοφ
με ντιπ (κατ’ άτομο)

€ 1.5

Μπρουςκζτα τριλογία
με τοματίνια κονφί, φζτα και μυρωδικά
με κρζμα τυριοφ, ςολομό και άνθκο
με πζςτο, προςοφτο και μυρωδικά

€ 6.5

Σορτίγια λαχανικϊν

€ 5.5

Σορτίγια λαχανικϊν
με γαλοποφλα και τυρί gouda

€ 6.5

Spring Rolls
με απάκι Κριτθσ, γραβιζρα & δυόςμο
Πουγκάκια προςοφτο
Γεμιςτά με αρωματιςμζνθ κρζμα τυριοφ
Πλατό τυριϊν-αλλαντικϊν
2/4 ατόμων

€5

€ 6.5
€6
€ 10 / 18

MAINS
παγγζτι carbonara
με κρόκο αυγοφ, πανςζτα ςβθςμζνθ με brandy
και φρεςκοτριμμζνθ παρμεηάνα
Λιγκουΐνι με ψαρονζφρι
ςάλτςα νάπολι, τοματίνια, καρδιά πορτοκαλιοφ
και δυόςμο
Ριγκατόνι
με φρζςκο φιλζτο κοτόπουλου, μανιτάρια, κρζμα
γάλακτοσ, ςχοινόπραςο, λάδι τροφφασ και ροη
πιπζρι
παγγζτι cacio e pepe
με πεκορίνο και φρεςκοτρμμζνο μαφρο πιπζρι
Κρικαρότο λαχανικϊν
με καρότο, μανιτάρια, κολοκφκι, πιπεριζσ και
κόλιαντρο
Ριηότο με τριλογία μανιταριϊν
με παρμεηάνα, κυμάρι, πάςτα και λάδι τροφφασ

€ 15

Μενταγιόν από ψαρονζφρι
ςε ςάλτςα φράουλασ και πουρζ με μυρωδικά

€ 13

SALADS

APPETIZERS

Σθγανθτζσ πατάτεσ country
με ντιπ χειροποίθτθσ ςάλτςασ ντομάτασ και
μαγιονζηα τροφφασ ‘Γουμζνιςςεσ’

Ψθτό φιλζτο φρζςκου ςολομοφ
με κουσ κουσ λαχανικϊν, τοματίνια, πιπεριά,
κολοκφκι, μαϊντανό και δυόςμο

€ 9.5

€ 10.5

Μοτςαρζλα
ςε χϊμα από ντακάκια χαρουπιοφ, τοματίνια, ρόκα,
κουκουνάρι, λιαςτι ντομάτα και λάδι βαςιλικοφ

€ 10

Caesar’s salad
με φρζςκα φιλετάκια κοτόπουλου, τραγανό μπζικον,
φλοφδεσ παρμεηάνασ, γαλλικό μαροφλι, iceberg &
sauce Worcestershire

€ 11

Super food
με τρίχρωμθ κινόα, mousse αβοκάντο, αγγοφρι
ηουλιζν, baby ςπανάκι, δυόςμο και dressing
εςπεριδοειδϊν με balsamico

€ 10.5

Καπνιςτόσ ςολομόσ
Με πράςινθ ςαλάτα, ρόκα, baby ςπανάκι, αβοκάντο,
cranberries, κουκουνάρι και βαλςαμικό μελιοφ

€ 11.5

Σαμπουλζ
με πλιγοφρι, φρζςκο κρεμμυδάκι, τρίχρωμεσ
πιπεριζσ, μαφρεσ φακζσ beluga, μαϊντανό, δυόςμο
και dressing πορτοκαλιοφ

€9

Προςοφτο
με πράςινθ ανάμεικτθ ςαλάτα, ςχοινόπραςο, λιαςτι
ντομάτα, μαϊντανό, ρόδι, ςφκο και καρφδια, με
balsamic vinaigrette

€ 11

Ελλθνικι
με ντομάτα, αγγοφρι, ρόκα, κυβάκια φζτασ
Κωςταρζλου, ντακάκια χαρουπιοφ, ελιζσ, κάπαρθ
και ελαιόλαδο

€ 8.5

BURGERS
€ 10

€8
€ 8.5

€ 12.5

Κοτόπουλου
τραγανό φρζςκο φιλζτο κοτόπουλου με ςπιτικι
coleslaw, τθγανιτζσ πατάτεσ country με ι χωρίσ
μαγιονζηα τροφφασ ‘Γουμζνιςςεσ’ και πράςινθ
ςαλάτα

€ 10 / 11

Μοςχαρίςιο
€ 12.5 / 13.5
με φρζςκο μοςχαρίςιο κιμά, τυρί cheddar,
τθγανθτό αυγό, μπζικον, καραμελωμζνα
κρεμμφδια, iceberg, ντομάτα, sauce μουςτάρδασ,
τθγανιτζσ πατάτεσ country με ι χωρίσ μαγιονζηα
τροφφασ ‘Γουμζνιςςεσ’ και πράςινθ ςαλάτα

BRUNCH & ALL DAY MENU
BOWLS
Φρουτοςαλάτα

€5

Γιαοφρτι με γκρανόλα, φροφτα εποχισ και κυμαρίςιο μζλι €
6
Γιαοφρτι με ξθροφσ καρποφσ, cranberries, ςταφίδεσ και
κυμαρίςιο μζλι
€ 5.5
PANCAKES
Με μζλι, καρφδια και κανζλα

€6

Με γλυκό κουταλιοφ πορτοκάλι και παγωτό ςοκολάτα Kayak
€ 7.5
Με
πραλίνα
ςοκολάτασ,
μπανάνα
καβουρδιςμζνουσ ξθροφσ καρποφσ

ςωτζ

και
€7

Γεμιςτά με blueberries, λευκι ςοκολάτα και χειροποίθτο
crumble μπιςκότου
€ 7.5
Με γλυκό κουταλιοφ αγριοβφςςινο Πθλίου και παγωτό
βανίλια Κayak
€ 7.5
OMELETTES

Καπνιςτόσ ςολομόσ, κοτόπουλο,
country φλοφδα & μυρωδικά

αβοκάντο,

πατάτεσ
€ 1.5

SANDWICHES
Μπανάνα on toast ςε προηυμζνιο ψωμί ολικισ με καρφδια,
φυςτικοβοφτυρο ι ταχίνι, κανζλα και μζλι
€5
Τορτίγια λαχανικϊν

€ 5.5

Τορτίγια με γαλοποφλα, τυρί & λαχανικά

€ 6.5

Τόςτ με ηαμπόν ι γαλοποφλα, τυρί, ντομάτα, chips και
ανάμεικτθ ςαλάτα
€ 4.5
Σολομόσ ςε μπριόσ bagel με παπαρουνόςπορο, κρζμα
μυρωδικϊν, αγγοφρι και ανάμεικτθ ςαλάτα
€ 6.5
BLT sandwich ςε τςιαπάτα με τραγανό μπζικον, μαροφλι,
ντομάτα, καπνιςτι μαγιονζηα και πατάτεσ country
€7
Open ςε προηυμζνιο ψωμί ολικισ με καρφδια, ψθτά
λαχανικά, μανιτάρια, πιπεριζσ, κολοκφκι και dressing από
ταχίνι
€ 7.5

€ 7.5

Club sandwich με φιλζτο φρζςκου κοτόπουλου, τραγανό
μπζικον, ντομάτα, μαροφλι, μαγιονζηα και γραβιζρα
€ 10.5

Με καπνιςτι γαλοποφλα, μανιτάρια ςωτζ και παρμεηάνα €
7.5

Club sandwich με ςολομό, κρζμα τυριοφ, αγγοφρι, ντομάτα,
ρόκα και πράςινθ ανάμεικτθ ςαλάτα με αβοκάντο
€ 10

Ομελζτα λαχανικϊν με αςπράδια, ντομάτα, μανιτάρια,
πιπεριζσ, κολοκφκι
€7

SWEETS & ICE CREAM

Με φζτα, τοματίνια και μυρωδικά

Καγιανάσ με φρζςκια ςάλτςα ντομάτασ, φζτα, απάκι Κριτθσ
και μυρωδικά
€8

Cake of the day
με μία/δφο μπάλεσ παγωτό
Carrot cake

EGGS
Benedict ςε ψωμί μπριόσ, sauce Hollandaise, καπνιςτό
ηαμπόν & ανάμεικτθ ςαλάτα
€8

Σουφλζ ςοκολάτασ
με μία/δφο μπάλεσ παγωτό
Μουσ ςοκολάτασ με φροφτα του δάςουσ

Scrambled eggs ςε προηυμζνιο ψωμί, μανιτάρια ςωτζ,
τοματίνια, baby ςπανάκι και λάδι τροφφασ
€7

Μθλόπιτα με crumble βρϊμθσ
με μία/δφο μπάλεσ παγωτό

Αβοκάντο on toast ςε προηυμζνιο ψωμί, μανιτάρια ςωτζ,
νιφάδεσ γραβιζρασ και αυγό επιλογισ ςασ
€ 7.5

Παγωτό Kayak
Μία / Δφο / Τρεισ μπάλεσ

€4
€ 6.5 / 8
€ 5.5
€5
€ 7.5 / 9
€ 5.5
€5
€ 7.5 / 9

€ 3 / 5.5 / 7

ΠΡΟΘΕΣΑ
Ζαμπόν, μπζικον, γαλοποφλα, φζτα, ςπανάκι, τοματίνια,
μανιτάρια
€1

TOPPINGS
Σιρόπι, ςαντιγί, crumble μπιςκότο ι χωνάκι. ξθροί καρποί,
φροφτα εποχισ
€ 1 / τμχ.

PIZZA BAR
Margherita
με φρζςκια ςάλτςα Νάπολι, μοτςαρζλα τριμμζνθ και φφλλα φρζςκου
βαςιλικοφ

€8

Tartufo
με φρζςκια ςάλτςα Νάπολι, μοτςαρζλα Buffala, μανιτάρια, λάδι
τροφφασ, flakes παρμεηάνασ και βαςιλικό

€ 12

Vegetariana
με ςάλτςα Νάπολι, τριμμζνθ μοτςαρζλα, κολοκυκάκι, μανιτάρια,
καραμελωμζνα κρεμμφδια, πιπεριζσ και baby ςπανάκι.

€ 9.5

Prosciutto
με μοτςαρζλα Buffala, τοματίνια, ςκόρδο, ρίγανθ, προςοφτο, flakes
παρμεηάνασ, ρόκα και πιπζρι καγιζν

€ 12

Al Pesto
με ςάλτςα πζςτο, τριμμζνθ μοτςαρζλα, τοματίνια, φρζςκο φιλζτο
κοτόπουλου και ρόκα

€ 11

Bianca
με cream cheese, τριμμζνθ μοτςαρζλα, φζτα, μανιτάρια, μπζικον,
τοματίνια, και φρζςκο βαςιλικό

€ 11

ΠΡΟΘΕΣΑ
μπζικον / μανιτάρια / τοματίνια / πιπεριζσ / ρόκα /
κολοκφκι / φζτα / μοτςαρζλα / baby ςπανάκι / λάδι τροφφασ

€0.80

μοτςαρζλα Buffala / flakes παρμεηάνασ / προςοφτο /
φρζςκο φιλζτο κοτόπουλο

€ 1.5

Οι τιμζσ μασ περιλαμβάνουν όλουσ τουσ νόμιμουσ φόρουσ
Ο καταναλωτισ δεν ζχει υποχρζωςθ να πλθρώςει εάν δε λάβει το νόμιμο παραςτατικό

