
 

 

ΖΕΣΤΑ & ΚΡΥΑ ΡΟΦΗΜΑΤΑ / HOT & COLD BEVERAGES 

 

3      Γάλα, Τσάι, Ελληνικός καφές     Milk, Tea, Greek coffee 

3,5   Ελληνικός καφές διπλός, Nescafe, Φραπέ 
        Greek coffee double, Nescafe, Frappe 

3,5   Γαλλικός φίλτρου (κλασικός, φουντούκι, καραμέλα, βανίλια) 
        Filter coffee (classic, hazelnut, caramel, vanilla) 

3,5   Espresso ristretto, lungo, macchiato 

4      Espresso decaf, mocha, double, freddo 

4,5   Cappuccino, κακάο 

4,5   Cappuccino decaf, freddo, caramel 

5      Σοκολάτα ζεστή, Σοκολάτα κρύα  Chocolate hot, Chocolate cold 

5,5   Mochaccino, Mochaccino freddo 
 

 

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ & ΧΥΜΟΙ / SOFT DRINKS & JUICES 

 

0,5   50cl Εμφιαλωμένο νερό    bottled water 

5      75cl S. PELLEGRINO 

3      25cl Coca cola, Coca zero, Epsa orangina, Epsa lemonita, 

                Sprite, Souroti soda 

3      32cl Ice Tea (lemon, peach) 

3      32cl Χυμός Amita (πορτοκάλι, ροδάκινο, ανανάς, μπανάνα, βύσσινο) 
                Fruit juice Amita (orange, peach, pineapple, banana, morello) 

5      32cl Χυμός πορτοκάλι φρεσκοστυμμένος   Orange juice freshly squeezed 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

LET'S BRUNCH !!! 

 

8   Mπαγκέτα με κασέρι Ελασσόνας και ζαμπόν 
     Baguette with Elassona's cheese and ham 

8   Mπαγκέτα με μανούρι, ντομάτα, ρόκα, ελαιόλαδο, μαύρες ελιές 
     Baguette with soft white cheese, tomato, rocket, olive oil, black olives 

10 Mπαγκέτα με καπνιστό σολομό, αυγό, μαγιονέζα, αγγούρι  
     Baguette with smoked salmon, egg, mayonnaise, cucumber  

5   Τοστ (ζαμπόν, κασέρι, ανάμικτο)    Toast (ham, cheese, mixed) 
14  Club sandwich με κοτόπουλο,ζαμπόν,κασέρι,μπέϊκον,αυγό,μαγιονέζα,τσιπς 

      Club sandwich with chicken breast, ham, cheese, bacon, egg, mayonnaise 

16  Club sandwich με καπνιστό σολομό, αυγό, μαγιονέζα, φρέσκα τσιπς  

      Club sandwich with smoked salmon, egg, mayonnaise, fresh potato chips 

8    Αυγά σκραμπλ    Scrambled eggs  

8   Ομελέτα με 2 αυγά & λαχανικά    Omelet with 2 eggs and vegetables 

8   Ομελέτα με 2 αυγά, κίτρινα τυριά & μπέϊκον 
     Omelet with 2 eggs, cheese & bacon 

12 Αυγά μπένεντικτ    Eggs benedict 

12 Pancakes (μέλι, πραλίνα φουντουκιού, φρέσκα φρούτα του δάσους) 
     Pancakes with topping of your wish (honey, hazelnut praline, fresh forest fruits) 

16 Πιάτο ούζου (για 2 ατ.)     Plate with various titbits for ouzo (for 2 pers.) 

2   Χρέωση άρτου κατ' άτομο-ποικιλία από φρεσκοψημένα μπαγκετίνια 
     Bread charge per pers. - assortment of fresh baked bagels 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ΓΛΥΚΑ / DESSERTS 

 

8     Homemade semifreddo al caffè 

8     Κρεμ μπρυλέ 
        Crème brûlée 

10   Λέμον ταρτ 
        Lemon tart 

10   Φωλιά μαρέγκας με φράουλες & ελαφριά κρέμα λευκής σοκολάτας  
       Meringue nest with strawberries and light cream of white chocolate 

12   Κροκάν σοκολάτας “caramelia” με καραμελωμένα ποπ κορν 
       Chocolate “caramelia” croquant with caramelized pop corn 

12   Μολό σοκολάτας με παγωτό βανίλια 
        Chocolate moelleux with vanilla ice cream 

10   Σπιτική ζεστή μηλόπιτα με σαντιγύ 
        Homemade apple pie with whipped cream 

6     Παγωτό 2 μπάλες (σοκολάτα, κρέμα, φράουλα) 
        Ice cream 2 scoops (chocolate, vanilla, strawberry) 

 
 

 

https://www.google.gr/search?bih=587&biw=1280&hl=el&sxsrf=APq-WBtqKX58PoqgvWU_2gd_OmCeiGzUzQ:1649656510027&q=Millefeuille+with+creme+patisserie+and+strawberries&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjI9Z-yqYv3AhVTQfEDHenEAVoQkeECKAB6BAgBEDw

