LUNCH
Σαλάτες
Ανάμεικτη σαλάτα με μεσκλάν, σταφύλι, παστράμι
γαλοπούλας και βινεγκρέτ βαλσαμόμελο

9,0 €

Πράσινη σαλάτα με μεσκλάν, ταλιατέλες φρέσκων
λαχανικών από καρότο και κολοκύθι, αμπελοφάσουλα
και βινεγκρέτ από ταχίνι, λάιμ και δυόσμο

8,0 €

Σαλάτα με ψητό κοτόπουλο και μεσκλάν, λιαστή τομάτα,
παρμεζάνα και σπιτικό dressing Caesar

8,0 €

Ελληνική Σαλάτα με τομάτα, αγγούρι, λευκό κρεμμύδι,
ελιές, κάπαρη, κριθαροκούλουρα και ξηρό ανθότυρο
Κεφαλονιάς

8,5 €

Brunch
Αυγά benedict σε προζυμένιο ιταλικό ψωμί με
μπέικον, σάλτσα ολλανδέζ, σχινόπρασσο και σαλάτα

8,5 €

Ποσέ αυγά σε μαύρο ψωμί brioche με σολομό,
φιλαδέλφια , αβοκάντο , άνηθο και σαλάτα

8,ο €

Ομελέτα με καπνιστό τυρί Νάουσας με πιπέρι, μπέικον,
μαρμελάδα σταφύλι σε προζυμένιο ψωμί Στουτγάρδης
σίτου και σαλάτα

8,5 €

Αυγά μάτια σε scones πατάτας με μπέικον και σαλάτα

8,0 €

Ομελέτα σε χωριάτικο ψωμί Μετσόβου με μανιτάρια,
τοματίνια, χωριάτικο λουκάνικο Ελατιάς, γραβιέρα με
μπούκοβο και σαλάτα

8,5 €

Scrambled eggs με μπέικον, χωριάτικο ψωμί Μετσόβου
και σαλάτα

8,0 €

Πατάτες τηγανιτές με αυγά ματιά

4,5 €

Πατάτες τηγανιτές με λιωμένο τυρί και πικάντικο
σαλάμι Κέρκυρας

5,5 €

Αυγά μάτια με μπέικον και ψωμί τοστ

4,0 €

Scrambled eggs με μπέικον και ψωμί του τοστ

4,0 €

Ομελέτα με τυρί και ψωμί του τοστ

4,0 €

Αλμυρά pancakes με τυρί, παστράμι γαλοπούλας,
τηγανιτό αυγό και σάλτσα ολλανδέζ

5,5 €

Pancakes με φυστικοβούτυρο, μπανάνα, λευκή
σοκολάτα και φιλέ αμυγδάλου

5,5 €

Pancakes με κρέμα Bueno και τραγάνες μπάλες
σοκολάτας

5,5 €

Pancakes με πραλίνα, μπισκότο και φράουλες

5,5 €

Γιαούρτι με μέλι καρύδια και φρέσκα φρούτα εποχής

4,5 €

Sandwich
Κοτόπουλο ψητό με πράσινη σαλάτα, τομάτα,
παρμεζάνα και σπιτικό Caesar dressing σε
προζυμένιο ψωμί Στουτγάρδης

4,8 €

Σολομός καπνιστός με φιλαδέλφια, ρόκα,
μαρμελάδα σταφύλι σε προζυμένιο ψωμί
Στουτγάρδης ολικής

4,8 €

Ψητά λαχανικά με πέστο πιπεριάς και πετιμέζι σε
προζυμένιο Στουτγάρδης ολικής

4,5 €

Club sandwich με τυρί, ζαμπόν με μαύρο πιπέρι,
μαρούλι, τομάτα, μαγιονέζα και φρέσκιες
τηγανητές πατάτες

8,5 €

Chicken burger με καπνιστή σάλτσα μουστάρδα-μέλι
με χειροποίητο πανέ κοτόπουλο, μαρούλι,
τομάτα και φρέσκιες πατάτες τηγανητές
8,5 €

Pizza

Classic burger με μοσχαρίσιο μπιφτέκι, τυρί καπνιστό
με πιπέρι Νάουσας, μπέικον, μαρούλι, τομάτα,
κρεμμύδι, μαγιονέζα, κέτσαπ και φρέσκιες
πατάτες τηγανητές
9,5 €
Egg burger με μοσχαρίσιο μπιφτέκι, αυγό μάτι, τυρί
καπνιστό με πιπέρι Νάουσας, μπέικον, μαρούλι,
τομάτα, μαγιονέζα και φρέσκιες
πατάτες τηγανητές
10,5 €
Τοστ γαλοπούλα και τυρί

3,0 €

Τοστ ζαμπόν και τυρί

3,0 €

Τοστ μόνο τυρί

2,5 €

Ποικιλίες

Πέστο βασιλικού, τοματίνια και λούζα Τήνου

11,0 €

Κοτόπουλο, μανιτάρια, τρίχρωμες πιπεριές και
σάλτσα μουστάρδας

11,0 €

Λουκάνικο Ελατιάς, τοματίνια, κρεμμύδι και
ανθότυρο ξηρό Κεφαλονιάς

11,5 €

Μαργαρίτα με τοματίνια

10,5 €

Αλλαντικά Ελλάδος

Λούζα Τήνου, παστράμι γαλοπούλας με πιπέρι,
προσούτο πρόβιο, σαλάμι Κέρκυρας, καπνιστό ζαμπόν
με πιπέρι με μαρμελάδα σύκου και κριτσίνια

11,0 €

Τυριά Ελλάδος

Καπνιστό Νάουσας με πιπέρι, γραβιέρα με μπούκοβο
Κιθαιρώνα, ανθότυρο ξερό Κεφαλονιάς , Τηνιακό τυρί ,
οινοτύρι Λέρου με μαρμελάδα σταφύλι και κριτσίνια

12,0 €

*Όλες οι πίτσες περιέχουν μοτσαρέλα, γκούντα και ένταμ.

Γλυκά
Τάρτα λεμονιού

5,0 €

Λουκουμάδες με μέλι

5,5 €

Λουκουμάδες με μερέντα

5,0 €

Σπιτικό σουφλέ σοκολάτας και παγωτό βανίλια

5,0 €

*Μπάλα παγωτό: +1.5 €

Παγωτά (2.5 € / μπάλα)
Βανίλια Μαδαγασκάρης
Βέλγικη σοκολάτα με choco chips
Μαστίχα με ροζ πιπέρι

