


BREADS & CROISSANTS

• Ποικιλία από ψωμιά / Variety of Bread

• Κρουασάν βουτύρου / Classic butter croissants 

• Σφολιατίνια με κρέμα ζαχαροπλαστικής / Cream palmiers 

• Σφολιατίνια με σοκολάτα / Chocolate palmiers

DRINKS

• Σπιτική λεμονάδα και Φρέσκος χυμός πορτοκάλι

 Homemade lemonade and Fresh orange juice

• Καφέδες

 Coffee Selection

COLD SECTION

• Γιαούρτι με σοκολάτα υγείας και μπισκότα 

 Greek yogurt with dark chocolate and biscuits 

• Γιαούρτι με μέλι και βρώμη 

 Greek yogurt with honey and oat 

• Ρυζόγαλο με κανέλα Κεϋλάνης

 Rice pudding with cinnamon

• Smoothies με μπανάνα, βρώμη και κανέλα  

 Banana smoothies with oat and cinnamon

• Παρμεζάνα με σταφύλια και κριτσίνια 

 Parmesan cheese with grapes and sticks

• Προσούτο – Καπνιστό χοιρινό – Παστράμι – Γαλοπούλα 

 Prosciutto- Smoked cured pork- Pastrami beef- Turkey

• Γραβιέρα – Ροκφόρ – Μετσόβου – Φέτα – Γκούντα 

 Gruyere - Roquefort - Metsovone - Feta – Gouda

SALADS

• Μοτσαρελίνια με πολύχρωμα ντοματίνια και βασιλικό 

 Mini mozzarella with colorful cherry tomatoes and basil

• Σαλάτα μεσκλάν με αχλάδι, κάσιους και mascarpone dressing

 Mesclun salad with pear, cashew nuts and mascarpone dressing 

• Πράσινη σαλάτα με chips λαχανικών και σάλτσα από σύκο

 Green mixed salad with vegetables chips and fig dressing



APPETIZERS

• Κρουασάν γεμιστά με λαχανικά 

 Stuffed croissants with grilled vegetables

• Ντάκος με φρέσκια,  ντομάτα, ανθότυρο και φρέσκια ρίγανη  

 Cretan rusk with fresh tomato, anthotiro cheese and oregano

• Φοκάτσια με ελιά, ντομάτα και φέτα 

 Focaccia with olive, tomato and feta cheese 

• Brezel  μπρουσκέτες με σαλάμι αέρος και πικάντικη γραβιέρα 

 Brezel bruschetta with salami and chilly gruyere 

• Αλμυρά cupcakes

 Salty cupcakes 

HOT SECTION

• Pancake πατάτας με φρέσκα αρωματικά 

 Potato pancake with fresh herbs 

• Αυγόφετες με μέλι και  τυρί κρέμα 

 French toast with honey and cheese cream

• Παραδοσιακός τραχανάς 

 Traditional Greek frumenty soup

• Βάφλα με κατσικίσιο τυρί και γλυκό του κουταλιού βύσσινο 

 Waffle with goat cheese and sour cherry sweet spoon

• Αυγά μάτια σε κρουτόν, με σπανάκι και τυρί cottage 

 Fried eggs in cruton, with spinach and cottage cheese

• Πίτα με σπανάκι και κρέμα ανθότυρου 

 Spinach pie with anthotiro cheese cream

• Χωριάτικη πίτα με κοτόπουλο  

 Traditional chicken pie 

• Mini burgers από  ‘’Φάρμες Ωμέγα’’

 Mini beef burgers from “Farms Omega”

• Σολομός ποσέ με λαχανικά βουτύρου και κρέμα μοσχολέμονου  

 Poached salmon with buttered vegetables and lime cream

• Κοτόπουλο φιλέτο με σάλτσα ουίσκι

 Chicken fillet with whisky sauce 

• Μπουγάτσα/Σπανακόπιτα/Τυρόπιτα/κρέμα 

 Bougatsa pie variety



DESSERTS & OTHER SWEETS

• Pancakes με σοκολάτα και φράουλες

 Pancakes with chocolate and strawberries

• Μπάρες με δάκρυα σοκολάτας, ταχίνι και cranberries

 Tahini bars with chocolate tears and cranberries

• Cookies & Cakes

• Γλυκά του κουταλιού

 Traditional sweet fruit preserves

• Μηλόπιτα

 Apple pie

• Μαρμελάδες

 Jam variety

• Red Velvet, Cheesecake, Lemon pie

• Brownies, Profiterole, Macaroon

23€ κατ’ άτομο

23€ per person

10€ για παιδιά 5 έως 12 ετών

10€ for children 5 to 12 years old 


