Πρωινό / Breakfast
Σερβίρεται καθημερινά 07:00-13:00 / Served daily 07:00-13:00
Καλάθι πρωινού με κρουασάν,
pain au chocolat, ψωμάκι, σπιτικές
μαρμελάδες και βούτυρο
Breakfast basket with croissant,
pain au chocolat, bread, homemade
marmalade and butter
8,00€
Γιαούρτι με μέλι
Greek yogurt honey
3,00€
Γαλλική ομελέτα με τυρί και ζαμπόν
Omelette with cheese and ham
7,00€
Γαλλική ομελέτα με μανιτάρια
Omelette with mushrooms
7,00€
Αυγά φλωρεντίν
Oeuf Florentine
5,50€

Αυγό σε cocotte με τσορίθο και
παρμεζάνα
Oeuf cocotte with chorizo and
parmesan
5,50€
Κλαμπ σάντουιτς
Club sandwich
9,00€
Κις Λορέν
Quiche Lorraine
6,00€
Croque monsieur
6,00€
Croque Madame
7,00€
Pancakes με κόκκινα φρούτα και
σιρόπι σφενδάμου ή σως σοκολάτας
Pancakes with red fruit and maple
syrup or chocolate sauce
7,00€

Μενού / Menu
Σερβίρεται καθημερινά 13:00-23:00 / Served daily 13:00-23:00

Σαλάτες / Salads
Σαλάτα του καίσαρα με κοτόπουλο
Ceasars salad with grilled chicken
10,00€
Σαλάτα nicoise με φασολάκια, τόνο και βραστό αυγό
Nicoise salad with green beans, tuna and boiled egg
10,00€
Σαλάτα με φύλλα baby σπανάκι, κάσιους και κατσικίσιο τυρί
Salad with baby spinach, Cashew nut and Goat cheese
8,00€
Σαλάτα με φακές και καπνιστή πανσέτα
Lentil salad with smoked pancetta
7,00€

Ορεκτικά / Starters
Σούπα ημέρας
Soup of the day
5,00€
Καρπάτσιο μοσχαριού με παρμεζάνα και ρόκα
Beef carpaccio with parmesan flakes and rocket salad
10,00€
Βραστά αυγά “mimosa” με φρυγανισμένο ψωμί
Eggs mimosa with toasted bread
4,00€
Βραστές γαρίδες “cocktail” σε βάση από αβοκάντο
Boiled shrimp “cocktail” οn an avocado base Crevette cocktail
11,00€
Σκουμπρί μαριναρισμένο σε λευκό κρασί με horseradish μους και πατάτα
Mackerel marinated in white wine with horseradish mouse and potato
7,00€

Κυρίως Πιάτα / Main Courses
Χάμπουργκερ με πίκλα κρεμμυδιού και τηγανιτές πατάτες
Hamburger with Pickled onion and French fries
16,00€
Πάπια “hachis parmentier”
Duck hachis parmentier
17,00€
Μοσχαράκι μπουργκινιόν με ταλιατέλες
Beef bourguignon with Tagliatelle
15,00€
Ριζότο με φρέσκο κρεμμυδάκι και μανιτάρια πλευρώτους
Risotto with Spring onion and Pleurotus mushrooms
11,00€
Κοτόπουλο στο φούρνο με πράσινα φασολάκια
Roasted Chicken with French bean
12,00€
Μοσχαρίσιο rib eye με πατάτες τηγανιτές και σως ροκφόρ
Ribeye steak with French fries and Roquefort sauce
24,00€
Σολομός στην σχάρα με ρύζι και beurre blanc
Roasted Salmon with rice and beurre blanc
16,00€
Νιοκι με σάλτσα φρέσκιας ντομάτας και γραβιέρα
Gnocchi with tomato sauce and Gruyère cheese
12,00€

Επιδόρπια / Desserts
Κέικ ή τάρτα ημέρας
Cake or tart of the day
4,00€
“Χίος Θεσσαλονίκη”
“Chios Thessaloniki”
4,00€
Savarin με Metaxa και κρέμα σαντιγύ
Savarin with Metaxa and chantilly cream
5,00€
Κρέμα βανίλια και σοκολάτα
Cream vanilla and chocolate
5,00€
Προφιτερόλ με παγωτό φυστίκι και σως σοκολάτας
Profiteroles with pistachio ice cream and chocolate sauce
6,00€
Σπιτικά παγωτά και sorbet
Sorbet & homemade ice cream
5,00€

Καφές & Τσάι / Coffee & Tea
Μονός Διπλός
Single Double
Espresso

3,00€

3,50€

Espresso Macchiato

3,20€

3,70€

3,50€

Espresso Americano
Cappuccino

4,00€

4,50€

Cappuccino Latte

4,20€

Espresso Freddo

3,50€

Cappuccino Freddo

4,00€

Καφές Φίλτρου / Filter Coffee (Douwe Egberts)

3,60€

Φραπέ / Instant Coffee

4,00€

Ελληνικός / Greek Coffee

4,00€

4,50€

Τσάι / Tea 0,30lt (Black, Green, White)

3,80€

Χυμός Πορτοκάλι / Orange Juice

5,50€

Αναψυκτικά / Soft drinks

3,50 €

Ζεστή σοκολάτα / Hot chocolate

4,00 €

Στις τιμές συμπεριλαμβάνονται Φ.Π.Α και λοιποί φόροι
Αγορανομικός Υπεύθυνος: Αλτίνογλου Χαράλαμπος

