
Croque monsieur μανιταριών με μπεσαμέλ σόγιας

Mushrooms Croque monsieur with soy bechamel

Ομελέτα με αυγό vegan, λαχανικά και τυρί πάνω σε φρυγανισμένο ψωμί με κρέμα αβοκάντο

Vegan omelet with vegetables, cheese in crispy bread with avocado cream

Σαλάτα με πλιγούρι, ξυδάτο κεράσι, καψαλισμένα αμύγδαλα, αποξηραμένα σύκα και 

αρωματικό λαδολέμονο δυόσμου

Bulgur salad, pickled cherries, roasted almonds, dried figs and aromatic mint dressing

Benedict με Προσούτο crudo, αυγά ποσέ και σως hollandaise 

Benedict eggs with Prosciutto crudo and sauce hollandaise   

Scrambled αυγά με καπνιστό σολομό, avocado και φρέσκο κρεμμυδάκι πάνω σε 

φρεσκοψημένο μοναστηριακό καρβελάκι

Scrambled eggs with smoked salmon, avocado, spring onion on freshly baked bread

Croque madame ή Croque Monsieur με καπνιστό ζαμπόν, γραβιέρα Νάξου, μπεσαμέλ και τηγανιτό αυγό

Croque madame or Croque Monsieur with smoked ham, gruyere from Naxos, bechamel and fried egg

Αυγά τηγανιτά με ψητά μανιτάρια και bacon 

Fried eggs with roasted mushroom and bacon

Ελληνική ομελέτα με τομάτα, φέτα, ελιές και φρέσκια ρίγανη 

Greek omelet with tomato, feta cheese, olives and oregano

Μοσχαρίσια mini  burgers με αυγό, τυρί, τραγανό bacon, καραμελωμένα κρεμμύδια και ψωμάκι brioche 

 Mini Beef Burgers with egg, cheese, crispy bacon, caramelized onion and brioche

Club sandwich με ψητό κοτόπουλο, τομάτα, τυρί κασέρι, αβοκάντο και σάλτσα ντιζόν

Club sandwich with roasted chicken, tomato, kaseri cheese, avocado and  Dijon sauce 

 

Παραδοσιακό ρυζόγαλο με κανέλλα και Ξηρούς καρπούς

Traditional rice – pudding with cinnamon and nuts

Carrot cake

Pancakes με γλυκό του κουταλιού βύσσινο merenda ή μαρμελάδα raspberries

Pancakes with cherries spoon sweets |or merenda or raspberries jam

Τραγανή βάφλα με παγωτό βανίλια Μαδαγασκάρης και πραλίνα φουντουκιού.

Crispy waffle with vanilla ice cream and nut nougat cream

Φρέσκα φρούτα εποχής κομμένα

Seasonal fresh fruits cutted

Μπάλα Παγωτό Vegan βανίλια Μαδαγασκάρης ή Βέλγικη σοκολάτα

Scoop of Vegan ice-cream vanilla Madagascar Vegan or Belgian chocolate Vegan
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Tιμές σε € συμπεριλαμβανομένων όλων των νομίμων επιβαρύνσεων.

Prices in € all legal taxes inclusive.

Το κατάστημα υποχρεούται στην έκδοση διπλότυπων αποδείξεων θεωρημένων από τη Δ.Ο.Υ.

This establishment is obliged by Greek law to issue legalization checks.

Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει εάν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό (Απόδειξη – Τιμολόγιο).

The guest is not obligated to pay if the notice of payment has not been received (Receipt – Invoice).

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι κάποια από τα προϊόντα μπορεί να περιέχουν ξηρούς καρπούς 

ή άλλα κοινά αλλεργιογόνα. Αν έχετε κάποια ευαισθησία παρακαλώ απευθυνθείτε στο προσωπικό 

μας, το οποίο θα χαρεί να σας βοηθήσει.

Please note that some of these products may contain nuts or other common allergens. If you have any food issues 

please ask our staff who will only be too pleased to help.

Η επιχείρηση εκδίδει δελτία παραγγελίας από Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. με σήμανση όπως ορίζεται Από τις 

διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. και υποχρεωτικά ακολουθεί η έκδοση απόδειξης λιανικής πώλησης ή τιμολογίου, 

όταν ο καταναλωτής ζητήσει λογαριασμό.

The company issues the mandatory order ticket according to the law and then issues the notice of 

payment (receipt – invoice), upon customer’s request.

Το κατάστημα υποχρεούται να διαθέτει έντυπα δελτία, σε ειδική θήκη δίπλα στην έξοδο, για τη 

διατύπωση οποιασδήποτε διαμαρτυρίας.

This establishment is obliged todispose forms, in a special box, near or close to the entrance for the 

expression of any complaints.


