
 

 

Πρωινό 

 
Πλατό Ελληνικού Πρωινού 25 € (Ατομικό) 

αυγό βραστό, ντομάτα, ελιές, γραβιέρα, gouda, edame, γαλοπούλα, 

φρεσκοψημένο ψωμάκι, φρεσκοστυμμένος χυμός πορτοκάλι, καφές φίλτρου 

 

Ευρωπαϊκό Πρωινό 18 € (Ατομικό) 

ένα πανέρι με φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα συνοδευόμενο με βούτυρο, μέλι 

και μαρμελάδα, φρεσκοστυμμένος χυμός πορτοκάλι, καφές φίλτρου 

 

Πρωινό για Δύο 26 € 

πρωινό για δύο με φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα συνοδευόμενο με βούτυρο, 

μέλι ή μαρμελάδα, muesli με γιαούρτι, σκράμπλ, τυριά, γαλοπούλα και ντομάτα, 

φρεσκοστυμμένος χυμός πορτοκάλι, καφές φίλτρου 

 

 

 

 

 

  



Πρωινό à la Carte 

 

Αυγά 12 € 

ομελέτα επιλογής σας ή σκράμπλ ή τηγανιτά αυγά ή βραστά αυγά, σφιχτά ή 

ομελέτα με γαρνιτούρα και συνοδευτικά της επιλογής σας: γαλοπούλα, τυρί, 

μανιτάρια, πιπεριές 3 

 

Τηγανίτες 10 € 

σερβίρονται με σιρόπι σφενδάμου 3 

 

Τυριά & Αλλαντικά 14 € 

 Emmental, Gouda, γραβιέρα, γαλοπούλα, ζαμπόν κομμένα σε λεπτές φέτες 1,7 

 

Δημητριακά με Γάλα 3,5 % Λιπαρά 7 € 

κορν φλέικς, μούσλι, ολ μπραν, τσόκο ποπς 1,7 

 

Γιαούρτι με Φρέσκα Φρούτα Εποχής 9 € 7 

 

 

 

 

 

  



Σνακ & Ορεκτικά 

 

Τοστ 6 € 

με γαλοπούλα & Gouda Νουνού. Σερβίρεται με πατατάκια 1,7 

 

Club Sandwich 12 € 

με ψητό κοτόπουλο, καπνιστό ζαμπόν, μπέικον, μαρούλι, τυρί κασέρι, τομάτα, 

μαγιονέζα, κέτσαπ. Σερβίρεται με πατάτες τηγανιτές 1,3,7,10 * 

 

Ποικιλία με Ελληνικά Ορεκτικά 14 € 

τζατζίκι, ταραμοσαλάτα, πάστα ελιάς, ελληνική σαλάτα σε κρητική 
κριθαροκουλούρα 1,4,7 V 

 

Πλατό παραδοσιακών ελληνικών και ευρωπαϊκών Τυριών & 
φρεσκοκομμένων αλλαντικών με μαρμελάδα lime-ginger 19 €   7,8 

 

Φέτα Τυρί ΠΟΠ  7 €  7 
 

Τζατζίκι 7 €  7 
 

Αυγά  με φρέσκια ντομάτα και πατατούλες τηγανιτές 12 €  3 
 

Φρέσκιες Πατάτες Τηγανιτές 7 € 
 

Γλυκοπατάτα Τηγανιτή   8 € 
 

Γαρίδες Ψητές 23 € 

λαχανικά σχάρας & φρέσκα χόρτα με ελαιόλαδο & λάιμ 2 GF * 

 

Γαρίδες Σαγανάκι 22 € 

αρωματισμένες με ούζο, με φρέσκια τομάτα, φέτα, καυτερή πιπεριά 2,7 GF 
* 



Σαλάτες 

 

Ελληνική Σαλάτα 12 € 

με τοματίνια, αγγουράκι, πιπεριά, φρέσκο κρεμμύδι, κάπαρη 

φιλέτο ελιάς, φέτα 7 

Energy 13 € 

με λόλα, ρόκα, κοτόπουλο, αυγό βραστό, κράμπερυ, σπόρους κάνναβης  
και ντρέσινγκ σπιρουλίνας 3 

 

Μεσογειακή Σαλάτα 11 € 

με πράσινα λαχανικά, πλιγούρι, ρόδι, καρύδι, αβοκάντο και βινιγκρέτ 
πορτοκάλι 1,8 V 

 

Καπρέζε 13 € 

τοματίνια, φρέσκια μοτσαρέλα Burrata, σάλτσα πέστο βασιλικού, κρέμα 

βαλσάμικο 5,7 

 

Σύνθεση Πράσινων Λαχανικών 9 € 

με cottage cheese, tοματίνια, ρόδι και βινιγκρέτ εσπεριδοειδών 7,11 

 

Ρεβυθοσαλάτα με Κινόα 9 € 

με ποικιλία μαύρου & λευκού ρεβυθιού, πιπεριά, ελιές και φέτα τυρί 7 

Γαριδοσαλάτα 15€ 
με καπνιστό σολομό, αβοκάντο, μαγιονέζα ,αγγουράκι τουρσί, κρεμμύδι 

και κάπαρη  2,3,4,10* 

 

Σούπα Ημέρας 9 € 

  



Πίτσες 

 

Πίτσα Μαργαρίτα 9 € 

με φρέσκια ντομάτα, βασιλικό και μοτσαρέλα 1,7 

 

Πίτσα με Προσούτο 13 € 

ρικότα και μανιτάρια 1,7 
 

Πίτσα Αλλαντικών 12 € 

με καπνιστό ζαμπόν ή γαλοπούλα, φρέσκια ντομάτα, μοτσαρέλα 1,7 
 

Ζυμαρικά 

Σπαγγέτι, Πένες, Φαρφάλε Barilla 

 

Με Σάλτσα Ναπολιτάνα 9 € 1 

 

Με Σάλτσα από Μοσχαρίσιο Κιμά 12 € 1 

 

με Σάλτσα Καρμπονάρα 12 € 1,7 

 

Πριμαβέρα με μανιτάρια, σπαράγγια, πιπεριές ,κρέμα γάλακτος 12€ 
1,7 

Ελ Γκρέκο με ντοματίνια, φέτα τυρί 11 € 
1,7 

Μαρινάρα με γαρίδες, κονιάκ ,ντομάτα ,σκόρδο 21 € 
1,2* 

Παπαρδέλες με Φιλέτο Μοσχάρι 17 € 

μανιτάρια, φρέσκια ντομάτα αρωματισμένη με βούτυρο & flakes παρμεζάνας 1,7 

 

Τα ζυμαρικά συνοδεύονται από παρμεζάνα Reggiano. 

Διατίθενται ζυμαρικά χωρίς γλουτένη 



Κυρίως Πιάτα 

 

Φιλέτο Λαυράκι Σοτέ 16 € 

με φρέσκο σπανάκι à la Vaper και σάλτσα βουτύρου-lime 4* 

 

Μουσακάς 16 €  

με μοσχαράκι ραγού,κρέμα μελιτζάνας, πατάτες allumettes και τσένταρ σάλτσα 

μπεσαμέλ 1,7,9 
 

Τραγανές Μπουκίτσες από Φρέσκο Κοτόπουλο 12 € 

με πατάτες τηγανιτές 1* 

 

Σουβλάκι Οριεντάλ 28 € 

με φιλέτο μοσχάρι, γλυκόξινες πιπεριές & μανιτάρια 1 

 

Πιάτο Ημέρας 14 € 

 

Grill 

Μπιφτέκι Κοτόπουλο 13 € 

σε ψητό ψωμάκι με φρέσκο τυρί κρέμα Philadelphia 

 

Μπιφτέκι Σχάρας 14 € 

από φρεσκοαλεσμένο μοσχαρίσιο & χοιρινό κρέας, με πιπεριές ψητές και 

πατάτες τηγανιτές 

 

Φιλέτο Κοτόπουλο στο Grill 13 € 

με πατάτες τηγανιτές και πιπεριές ψητές 

 



Φιλέτο Μόσχου Ψητό στην Σχάρα 22 € 

με αρωματικό βούτυρο & φρέσκα λαχανικά σχάρας 

 

Burger με Κοτόπουλο Μπιφτέκι 13 € 

τυρί κρέμα Philadelphia, ντομάτα & φρέσκα σαλατικά 

 

Burger από 100% Μοσχαρίσιο Κιμά 14 € 

Cheddar, μπέικον, ντομάτα, μαρούλι, καραμελωμένα κρεμμύδια & whisky sauce. 

Σερβίρεται με λαχταριστές πατατούλες. 

 

  



Επιδόρπια 

 

Καπουτσίνο Φράουλας με Φρέσκες Φράουλες & Παγωτό Βανίλια 15.00 € 
1,3,5,7,8 

 

Πάβλοβα με Παγωτό Βανίλια & Φρέσκα Φρούτα 14.00 € 3,7 

 

Fondue Σοκολάτας με Φρέσκα Φρούτα 15.00 € 5,8 

 

Τριλογία από Γλυκά Ημέρας 12.00 € 1,5,7.8     

 

Παγωτό Επιλογής / Μπάλα 2.50 € 1,5,7.8     

 

Φρέσκα Φρούτα Εποχής 15.00 € 

 

Σε περίπτωση που ο πελάτης είναι αλλεργικός σε κάποιο συστατικό παρακαλείται να επικοινωνεί με τον 
υπεύθυνο του εστιατορίου. 

Τα εδέσματα με την ένδειξη * είναι κατεψυγμένα 

Τα εδέσματα με την ένδειξη GF είναι χωρίς γλουτένη 

Τα εδέσματα με την ένδειξη V είναι για χορτοφάγους 

Το λάδι που χρησιμοποιείται στις σαλάτες είναι αγνό παρθένο ελαιόλαδο 
Για το τηγάνισμα των προϊόντων χρησιμοποιείται ειδικό λάδι για τηγάνι Delizio Gold 
 
Περιγραφή κωδικοποίησης αλλεργιογόνων: 
1.  Δημητριακά που περιέχουν γλουτένη 
2.  Καρκινοειδή  ( θαλασσινά με κέλυφος πχ καβούρια γαρίδες αστακοί) και τα προϊόντα τους 
3.  Αυγό και προϊόντα με βάση το αυγό 
4.  Ψάρια και προϊόντα με βάση το ψάρι 
5.  Αραχίδες (αράπικα φιστίκια)και προϊόντα με βάση τις αραχίδες 
6.  Σόγια και προϊόντα με βάση τη σόγια 
7.  Γάλα και προϊόντα με βάση το γάλα 
8.   Καρποί με κέλυφος (π.χ. αμύγδαλα, καρύδια, φουντούκια, κάσιους, κλπ) 
9.   Σέλινο και προϊόντα με βάση το σέλινο 
10. Σινάπι και προϊόντα με βάση το σινάπι 
11. Σπόροι σουσαμιού και προϊόντα με βάση τους σπόρους σουσαμιού 
12.  Διοξείδιο του θείου (SO2) και θειώδης ενώσεις 
13. Λούπινο και προϊόντα με βάση το Λούπινο 
14.  Μαλάκια και προϊόντα με βάση τα μαλάκια 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όλα τα προϊόντα είναι σύνθετα, αποτελούνται από πολλά συστατικά και παράγονται σε κοινούς 
παραγωγικούς χώρους, έτσι δεν μπορεί να αποκλειστεί η πιθανότητα να υπάρχει σε κάποιο από τα παραπάνω 
προϊόντα και άλλος αλλεργιογόνος παράγοντας πλέον αυτών που αναγράφονται. 

 


