
 

Πρωινό/
Breakfast

Egg Benedict 8,00€ 
Ποσέ αυγά με σπανάκι, κρεμμυδάκι 
φρέσκο, άνηθο και hollandaise sauce 
Brioche bread with spinach, spring 
onion, dill and hollandaise sauce

Croque Madame 8,50€
Kαπνιστή χοιρινή μπριζόλα, ανθότυρο, 
μπεσαμέλ και αυγό τηγανιτό 
Brioche bread with smoked ham, anthotiro
cheese, bechamel and fried egg

Greek Omelete 7,50€
Ομελέτα με ελιά, ντοματίνια, πιπεριές, 
χωριάτικο λουκάνικο και τσιπς πατάτας
Omelet with olives, cherry tomatoes, 
peppers, sausage and potato chips

Mini rice bowl 5,50€
Άγριο ρύζι, ρεβίθια, κολοκυθόσπορος,
ψητή κολοκύθα, vinaigrette πορτοκάλι
Rice salad, chickpeas, pumpkin seeds,
orange vinaigrette 

Αυγά μάτια  9,50€
πάνω σε τραγανή φωλιά πατάτας,
πιπεριές ψητές, πούδρα σουτζούκι
Eggs on crispy potato nest, grilled 
peppers, spicy salami 

Classic toast 5,00€
ζαμπόν, τυρί, σαλάτα (+ντομάτα 0.50€)
ham, cheese, salad leaves 
(+ extra tomato 0.50€)

Breakfast plate 13,00€
Αυγά μάτια, λουκάνικο, ψητές, πατάτες,
μανιτάρια, φρυγανισμένο ψωμί
Eggs, sausage, roasted potatoes,
mushrooms, grilled bread slices

My greek breakfast 14,00€
Αυγά, απάκι, ντοματίνια, ελιές, γραβιέρα,
φέτα, κατίκι, ψητές πιπεριές,
φρυγανισμένο ψωμί
Eggs, cretan salami, cherry tomatoes, olives, 
feta, cream cheese, graviera cheese, 
roast peppers, grilled bread slices 

Aυγοφέτες    7,00€
από ψωμί βουτύρου με πραλίνα σοκολάτας, 
κρεμά μπουγάτσας, κανέλλα και 
μαρμελάδα φράουλας
French toast with chocolate praline,
bougatsa cream, cinnamon and
strawberry jam

Creme brulee    5,00€
ρυζόγαλο, κανέλα, πορτοκάλι,
κάρδαμο, τραγανή κρούστα ζάχαρης 
Rice pudding creme brulee, Greek 
traditional rice pudding, cinnamon,
cardamon, crispy sugar 

Pancakes κυδώνι 7,00€
κλασσικά pancakes, γλυκό του 
κουταλιού κυδώνι, αμύγδαλα 
Pancakes, candied quince,
almonds 

Φυσικός χυμός πορτοκάλι 4,00€
Fresh orange juice 

Φυσικός χυμός ανάμεικτος 5,50€
Fresh fruit juice 

Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ 
ΔΕ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ. 
Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν Δημ. Φόρο, service & ΦΠΑ.
Το κατάστημα υποχρεούται να διαθέτει έντυπα-δελτία παραπόνων 
κοντά στην είσοδο.

Τηγανίζουμε σε ηλιέλαιο & στις σαλάτες μας χρησιμοποιούμε 
extra παρθένο ελαιόλαδο Σητείας. * Κατεψυγμένο. 
Παρακαλώ ενημερώστε μας για τυχόν αλλεργίες.
Αγορανομικός Υπεύθυνος: Κ. Παπαθεοδώρου.

Executive chef : Βασίλης Καφαλούκος




