thelunchmenu.

the salad
( από 11:00 π.μ.)

Σαλάτα του Καίσαρα, ψητο στήθος κοτόπουλο, παρμεζάνα, μπέικον, τρυφερά μπιζελάκια και κρουτόνια

11

Σαλάτα με ρόκα καβουρδισμένα αμύγδαλα, γραβιέρα Κρήτης και σως βαλσάμικο με μέλι

9

Σαλάτα σπανάκι, αναρή, καραμελωμένα φύλλα σπανακόπιτας, βινεγκρέτ από σιρόπι άνηθου

9

the light ones
( από 10:30 π.μ. )

Chicken Caesar wrap με αβοκάντο

7

Σάντουιτς καπνιστού σολομού με αβοκάντο και crème cheese

7.5

Ομελέτα από ασπράδια με αναρή και σπιτική γαλοπούλα κονφί*

8

Σπιτική τυρόπιττα

4.5

Γιαούρτι με μούσλι, ξηρούς καρπούς φρέσκα φρούτα και μέλι

7.5

Pancake με καραμελωμένα μήλα, σπιτικό toffee και παγωτό βανίλια*

7

the mains
( από 12:00 μ.μ.)

Λιγκουίνι με γαρίδες, κολοκύθι, ντοματίνια και βασιλικό

14

Φρέσκος σολομός, με σπανάκι σωτέ ανάμεικτο με άγριο ρύζι

16

Σιγοψημένη χοιρινή μπριζόλα και πατάτες τηγανητές

14

Black Angus beef burger με μπέικον και τυρί

13

Burger γαλοπούλας με πέστο βασιλικού και γιαούρτι μαζί με σαλάτα coleslaw γιαούρτι

12

* από 10:30 π.μ. μέχρι 15:30 μ.μ.
**Η γαρνιτούρα στα πιάτα δεν μπορεί να αλλάξει **Αφαιρέσεις υλικών μπορούν να γίνουν μόνο σε συγκεκριμένα πιάτα

thelunchmenu.

the salad
( from 11:00 a.m. )

Caesar salad with grilled chicken breast, parmesan cheese, bacon and croutons

11

Arugula salad with baked almonds, graviera cheese and balsamic vinaigrette with honey

9

Spinach salad with anari cheese, crusted parmesan and dill syrup vinaigrette

9

the light ones
( from 10:30 a.m. )

Chicken Caesar wrap with avocado

7

Smoked salmon sandwich with avocado and crème cheese

7.5

Homemade cheese pie

4.5

Egg white omelet with anari cheese and homemade turkey confit*

8

Yogurt with muesli, nuts, fresh fruits and honey

7.5

Pancake with caramelized apples, homemade toffee and vanilla ice cream*

7

the mains
( from 12:00 p.m. )

Linguine with shrimps, zucchini, cherry tomatoes and basil

14

Fresh salmon with sautéed spinach mixed with wild rice

16

Slow-cooked pork chop and french fries

14

Black Angus beef burger with bacon and cheese

13

Turkey burger, basil pesto and yogurt with yogurt coleslaw salad

12

* from 10:30 a.m. until 15:30 p.m.
** The garnish of our dishes cannot be changed ** Removals are allowed on certain dishes only

