salads
(από 11:00 π.μ.)

Σαλάτα με ψητά παντζάρια, τραγανό κατσικίσιο τυρί με αμύγδαλα, μέλι βανίλιας

12

Σαλάτα του Καίσαρα με κοτόπουλο και dressing παρμεζάνας

12

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

9

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

11

the light ones
(από 10:30 π.μ.)

Chicken Caesar wrap με αβοκάντο

8

Σάντουιτς καπνιστού σολομού, αβοκάντο, cream cheese

9

Σπιτική τυρόπιτα

6

Γιαούρτι με μούσλι, ξηρούς καρπούς, φρέσκα φρούτα, μέλι

7.5

eggs*
( από 11:00 π.μ. μέχρι 15:30 μ.μ. )

Ποσέ αυγά, ψωμί muffin, σπανάκι, σάλτσα hollandaise

8

Ποσέ αυγά, προζυμένιο ψωμί, καπνιστός σολομός, αβοκάντο

9

Scrambled eggs, ντοματίνια, φέτα

8

Scrambled eggs, μανιτάρια, crumble μπέικον

8

Pancake με τηγανητά αυγά, μπέικον, σπιτική μαγιονέζα, onion rings

9

Pancake σοκολάτα γάλακτος, βατόμουρα, φουντούκια, παγωτό βανίλια

9

Pancake βρώμη-μπανάνα, μήλο, μέλι, homemade φιστικοβούτυρο

8

mains
(από 12:00 μ.μ. )

Πέννες με σάλτσα από φρέσκιες ντομάτες, βασιλικό

13

Λιγκουίνι με γαρίδες, κολοκύθι, ντομάτες κονφί, βασιλικό

16

Φρέσκος σολομός, ζεστή σαλάτα μελιτζάνες-ντοματίνια, σπανάκι σωτέ με άγριο ρύζι

16

Στήθος κοτόπουλο γεμιστό με μανούρι και λιαστές ντομάτες, πατάτες με δεντρολίβανο

15

Σιγοψημένη χοιρινή μπριζόλα, πατάτες τηγανητές

16

Black Angus beef burger με μπέικον και τυρί

15

Black Angus beef burger με μανιτάρια, μπέικον, τυρί και αυγό*

16

Μπιφτέκι κοτόπουλο με κρούστα panko, μαγιονέζα teriyaki, kimchi και wedge πατάτες

14

Μπιφτέκι με σολομό, coleslaw με κουλούμπρα και μήλο, sweet chili, πατάτες wedge

14

Vegan burger με σιτάκε και portobello, homemade truffle tofu και φυστικοβούτηρο

15

salads
(from 11:00 a.m.)

Salad with roasted beets, crispy goat cheese, almonds, vanilla honey

12

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

12

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

9

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

11

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

Chicken Caesar wrap with avocado

8

Smoked salmon sandwich with avocado, cream cheese

9

Homemade cheese pie

6

Yogurt with muesli, nuts, fresh fruits, honey

7.5

eggs*
(from 11:00 a.m. until 15:30 p.m.)

Poached eggs, muffin bread, spinach, hollandaise sauce

8

Poached eggs, toasted bread, smoked salmon, avocado

9

Scrambled eggs cherry tomatoes, feta cheese

8

Scrambled eggs mushrooms, crumble bacon

8

Pancake fried eggs, crispy bacon, homemade mayonnaise, onion rings

9

Pancake milk chocolate, walnuts, vanilla ice cream

9

Pancake oat-banana, apple, honey, peanut butter

8

1

mains
(from 12:00 p.m.)

Penne with fresh tomato, basil sauce

13

Linguine with shrimps, zucchini, confit tomatoes, basil

16

Fresh salmon, warm eggplant-cherry tomatoes salad, sautéed spinach mixed with wild rice

16

Chicken fillet stuffed with manouri cheese and sundried tomatoes, rosemary potatoes

15

Slow-cooked pork chop, french fries

16

Black Angus beef burger with bacon and cheese

15

Black Angus beef burger with mushrooms, bacon, cheese and egg*

16

Chicken burger with panko crust, mayo teriyaki, kimhi cabbage,wedge potatoes

14

Salmon burger, kouloumpra and green apples Coleslaw, sweet chili mayo

14

Vegan burger made with shiitake and protobello, homemade truffle tofu and peanut butter

15

