café da manhã
e lanches
Brunch
τοστ με τυρί καπνιστή γαλοπούλα. συνοδεύεται με τραγανή
σαλάτα
toast with smoked turkey cheese. accompanied by crispy
salad

3.90

τοστ από προζυμένιο ψωμί, χοιρινό ζαμπόν, μανούρι και
μαγιονέζα καπνιστής πάπρικας συνοδεύεται με τραγανή
σαλάτα
toast, pork ham, manouri cheese and smoked paprika
mayonnaise accompanied by crispy salad

5.80

τοστ από προζυμένιο ψωμί με αβοκάντο, baby ρόκα και
καπνιστό σολομό. συνοδεύεται με τραγανή σαλάτα
toast with avocado, baby arugula and smoked salmon.
accompanied by crispy salad

5.80

club sandwich με κοτόπουλο, καπνιστή γαλοπούλα, τυρί,
μαγιονέζα, ντομάτα, μπέικον και μαρούλι. συνοδεύεται με
τραγανή σαλάτα
club sandwich with chicken, smoked turkey, cheese,
mayonnaise, tomato, bacon and lettuce accompanied by
crispy salad

6.00

3 μίνι burger με χειροποίητο ψωμάκι, μπιφτέκια από 100%
μοσχαρίσιο κιμά, τυρί τσένταρ, μαρούλι και τρεις διαφορετικές
μαγιονέζες
3 mini burgers with handmade bread, 100% ground
beef burgers, cheddar cheese, lettuce and three different
mayonnaises

8.50

croque madame, με σπανάκι σοτέ, χοιρινό ζαμπόν, αυγό ποσέ
και μπεσαμέλ. συνοδεύεται με τραγανή σαλάτα
croque madame, with sauteed spinach, pork ham, poached
egg and béchamel. accompanied by crispy salad

7.40

αυγό ποσέ πάνω σε τραγανή μπρουσκέτα, με πέστο ρόκας,
ντοματίνια κονφί και τραγανό πάνκο
poached egg on a crispy bruschetta, with rocket pesto,
confit cherry tomatoes and crunchy panko

7.00

ρολό ομελέτα με τορτίγια, μανιτάρια σοτέ, ντοματίνια, πιπεριά
Φλωρίνης, γαλένι και παντζάρι
omelette roll with tortilla, sauteed mushrooms, cherry
tomatoes, Florina pepper, galeni and beetroot

7.20

κρέπα από σπανάκι με γουακαμόλε, γαλένι και καπνιστό
σολομό
spinach crepe with guacamole, galeni cheese and smoked
salmon

8.20

super bowl με γιαούρτι, μαρμελάδα φράουλα και κραμπλ
super bowl with yogurt, strawberry jam and crumble

6.20

super bowl με μέλι καρύδια και φρούτα εποχής
super bowl with honey nuts and seasonal fruits

6.80

γλυκό πανκέικ με πραλίνα φουντουκιού, σιρόπι σφενδάμου
και στρεζελ φουντούκι
sweet pancake with hazelnut praline, maple syrup and
hazelnut strezel

7.00

αλμυρό πανκέικ με πορκέτα Κασσάκη, ψητή ντομάτα,
μπεσαμέλ γραβιέρας και τραγανό μπέικον
savory pancakes with "Kassaki" pork, roasted tomatoes,
graviera béchamel and crispy bacon

7.60

Ζεστά ροφήματα καφέ / Ηot Coffee

Δροσιστικά / Coolers

Espresso

2,00

Αναψυκτικά / Refreshments 250 ml

2,50

Double espresso

3,00

3,00

Espresso machiato

2,50

Tonic water 250 ml
Amita

Double americano

3,00

Cappuccino

3,50

3,00

Cappuccino double

4,00

Latte

3,80

Mochaccino

4.00

Φίλτρου / Filter Coffee

3,00

Ελληνικός / Greek Coffee

1,80

Ελληνικός διπλός / Double Greek Coffee

2,40

γεύσεις (φουντούκι, φράουλα) / flavours (hazelnut, strawberry)

0,50

Amita Motion
Passion Tea homemade
Matcha* tea homemade
Λεμονάδα homemade / homemade lemonade
Κρύο τσαι homemade / homemade Iced Tea
Ξυνό νερό 250 ml / Xino Nero 250 ml sparkling water
Ξυνό νερό 750 ml / Xino Nero 750 ml sparkling water
Vch Barcelona Spearmint 330ml
Vch Barcelona 1lt
Badoit 0.7
Red bull 250 ml
Red Bull tropical 250ml
Red bull zero 250 ml
Red bull Yellow Edition 250 ml
Schweppes tonic water 250 ml
Schweppes pink grapefruit soda 250 ml
Fever tree indian tonic water 200 ml
Fever tree Meditarenean tonic water 200 ml
3cent grapefruit soda 200 ml
3 cent lemon tonic 200 ml
Νερό Σεληναρι 1 lt. / Selinari Bottled Water 1 lt.

Ζεστό τσάι / Ηot Tea
Φασκόμηλο / Sage

3,00

Χαμομήλι / Chamomile

3,00

Πράσινο / Green

3,20

Μαύρο / Black

3,20

Μάτσα * / Matcha

4,80

Milkshakes
Σοκολάτα / Chocolate

4,80

Βανίλια / Vanilla

4,80

Σοκολάτα / Chocolate
Σοκολάτα γαλακτος / Μilk Chocolate

3,50

Σοκολάτα Bitter / Bitter Chocolate

3,50

Σοκολάτα Λευκή / White Chocolate

3,50

Kρύα σοκολάτα / Cold Chocolate

3,50

γεύσεις (φουντούκι, φράουλα) / flavours (hazelnut, strawberry)

0,50

Κρύα ροφήματα καφέ / Cold Coffee

Fanta, Fanta blue, Sprite, Coca cola, Coca cola light, Coca cola zero, Soda water
3,00

πορτοκάλι, ανανά, λεμόνι, βύσσινο, ροδάκινο / orange, pineapple, lemon, sour
cherry, peach

4,20
5,80
3,80
3,80
3,50
5,50
4,00
5,50
5,80
5,00
5,50
5,50
5,50
3,50
3,50
4,00
4,00
4,00
4,00
2,00

Μπύρες / Beers
Kaizer Pilsner Βαρελι 330ml

4,30

Kaizer Pilsner Βαρελι 500ml

5,50

Fix Βαρέλι 330ml

4,00

Fix Βαρέλι 500ml

5,00

Mythos 330ml

5,00

Mythos Ice 330ml

4,50

Budweiser Budvar Lager Beer 330ml

5,00

Corona 330ml

5,00

Fix Dark 330ml

4,20

Guiness 330ml

6,20

Freddo espresso

3,50

Fix Ανευ 330ml

3,50

Freddo cappuccino

3,50

Kronenbourg 1664 Blanc 330ml

4,50

Cold latte

4,00

Mythos Radler 330ml

3,50

Φραπές / Frappe

3,00

Schneider Weisse 500ml

7,00

Σόλο Χωριάτικη / Solo Saison 330ml

4,50

Kasta New Zealand 330ml

7,50

Φρέσκοι χυμοί / Fresh Juices
Φυσικός πορτοκάλι / Fresh orange Juice

3,50 €

Φυσικός ανάμεικτος / Fresh Mixed Juice

4,00 €

Latino smoοthie

4,50 €

Red_emption smoοthie

4,50 €

Μηλίτες / Ciders
Somersby apple 330ml
Somersby watermellon 330 ml

4,00
4,00

Γλυκά Desserts
MILLE FEUILLE, Με τραγανή καραμέλα, βανίλια
Μαδαγασκάρης και καραμελωμένη σφολιάτα
MILLE FEUILLE, With crispy caramel, Madagascar vanilla and
caramelized puff pastry

9,00

ΤΟ ΓΛΥΚΟ ΤΗΣ ΓΙΑΓΙΑΣ, Με καραμελωμένο brioche,
πραλίνα φουντούκι και παγωτό καϊμάκι
GRANDMA'S SWEET, With caramelized brioche, hazelnut praline
and ice cream

8,50

ΠΑΡΦΕ ΑΜΥΓΔΑΛΟΥ, Με σοκολάτα και μέλι
ALMOND PARFE, With chocolate and honey

8,50

ΤΡΑΓΑΝΗ ΣΟΚΟΛΑΤΑ, Με παγωτό αλμυρής καραμέλας
CRUSHED CHOCOLATE, With savory caramel ice cream

8,50

ΕΞΩΤΙΚΑ ΦΡΟΥΤΑ, Με μαρμελάδα μάνγκο, sorbet και
τραγανό μπισκότο βουτύρου
EXOTIC FRUITS, With mango jam, sorbet and crunchy butter
cookie

8,00

