BRUNCH MENU
Salads
NOISETTE 8.80

¼ SWEET KALE 9.00

λόλα, ρόκα και σπανάκι baby, φουντούκια, ρόδι, κρεμμύδι
φρέσκο, ψητό κατσικίσιο τυρί, κρέμα βαλσάμικο, ελαιόλαδο

Kale, γλυκοπατάτα, φακές belluga, quinoa, ρόδι, καραμελωμένα
φουντούκια, φρέσκα κρεμμυδάκια, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο
και σιρόπι από ρόδι.
* Προσθέστε κατίκι δομοκού +1.00 *

Eggs
EGGS BENEDICT 7.80

PANCAKES & EGGS 8.50

SHAKSHUKA 9.00

English Muffin, 2 αυγά ποσέ, ζαμπόν
σάλτσα Dijon Hollandaise

3 τηγανήτες με 2 αβγά μάτια, τραγανό
bacon και αυθεντικό maple syrup

3 αυγά ποσέ σε αρωματική σάλτσα
τομάτας με πάστα πιπεριάς harissa,
μαροκινό μίγμα μπαχαρικών ras el
hanout, κατσικίσιο τυρί, φρέσκο
μαιντανό και κόλιανδρο. Σερβίρεται με
αραβικές πίτες

* Προσθέστε καπν. σολομό αντί για ζαμπόν 0.70 *

* 3 pancakes with 2 fried eggs, crispy bacon and real
maple syrup *

EGGS FLORENTINE 7.80

2 ΑΥΓΑ 5.50

English Muffin, 2 αυγά ποσέ, σπανάκι
και σάλτσα Dijon Hollandaise

- όπως τα θέλετε (βραστά, μάτια, ποσέ)
με Home Fry πατάτες φούρνου και
ζεστό ψωμί

SCRAMBLED EGGS 6.50
με φέτα, τομάτα, Home Fry πατάτες
φούρνου, ζεστό ψωμί

ΟΜΕΛΕΤΕΣ 7.00
3 αυγά με Home Fries πατάτες
φούρνου, ζεστό ψωμί με

* Προσθέστε ζαμπόν ή μπέικον 1.00 *

BREAKFAST BURRITO 9.90

CROQUE MADAME 8.80

* Φέτα – τομάτα ή Καπνιστό σολομό & τυρί κρέμα
ή Μπέικον- τυρί *

αυγά ‘scrambled’ με καπνιστό
λουκάνικο, salsa fresca, cheddar ,
αβοκάντο και τυλιγμένα σε τορτίγια.
σερβίρεται με γιαούρτι & nachos

ψωμί χωριάτικο με ζαμπόν, gouda,
αυγό ποσέ, sauce Hollandaise, τραγανό
prosciutto και πράσινη σαλάτα

HUEVOS RANCHEROS 9.50
Aυγά ποσέ σε πικάντικη σάλτσα
τομάτας, με cheddar, salsa fresca και
αβοκάντο πάνω σε τραγανές τορτίγιες
καλαμποκιού. Σερβίρεται με φασόλια
refritos, μεξικάνικο ρύζι και sour cream

Burgers
Συνοδεύονται από τηγανητές πατάτες και σαλάτα. Προσθέστε cheddar ή bacon ή ένα αυγό με 1.00

CLASSIC AMERICAN 9.80

FRENCH KISS 14.00

με μοσχάρι Σερρών, τομάτα, κρεμμύδι, μουστάρδα Dijon και
σπιτική μαγιονέζα

μοσχάρι Σερρών με καραμελωμένα κρεμμύδια, λάδι τρούφας,
ρόκα, chevre, μέλι, μανιτάρια

* +Προσθέστε ένα τηγανητό αυγό 1.00 *

CHICKEN PARM BURGER 10.50

BUFFALO BURGER 11.00
With Greek buffalo meat, wasabi and blue cheese sauce, rocket,
spinach and shallot jam.

Με κοτόπουλο πανέ με panko, καπνιστή μελιτζάνα, σάλτσα
τομάτας, ρόκα, παρμεζάνα, emmental και καραμελωμένα
κρεμμύδια

VEGAN BURGER 9.50
με πρωτείνη σόγιας, μανιτάρια shiitake και παντζάρι, vegan mayo, τυρί σόγιας, καραμελωμένα κρεμμύδια, iceberg, τομάτα, κρεμμύδι ξερό
και μουστάρδα Dijon.

Bagels
BAGEL ΜΕ ΤΥΡΙ ΚΡΕΜΑ 3.30

¼ BAGEL ΜΕ XΟΥΜΟΥΣ 5.50

BAGEL & LOX 8.80

με κουκουνάρι, ρόδι, πάπρικα και
μαϊντανό.

καπνιστό σολομό, τυρί κρέμα, τομάτα,
κάπαρη, κρεμμύδι

Pancakes
Extra Real Maple Syrup Dip +1.5€

VEGAN & GLUTEN FREE PANCAKES 6.50
Φυστικοβούτυρο, γάλα καρύδας και ρυζάλευρο. Σερβίρονται με αυθεντικό maple syrup και μαρμελάδα από φρούτα εποχής

ΜΕ ΑΛΗΘΙΝΟ MAPLE SYRUP 5.00

ΜΕ ΠΡΑΛΙΝΑ 5.00

ΜΕ ΠΡΑΛΙΝΑ, ΠΑΓΩΤΟ & BLUEBERRIES 7.50

ΜΕ BLUEBERRIES & ΣΑΝΤΙΓΥ 5.00

Specials
PHILLY CHEESESTEAK SANDWICH 14.00

STEAK & EGG RAMEN BOWL 12.00

Βοδινό Black Angus Tri Tip καραμελωμένα κρεμμύδια και
πιπεριές, μαγιονέζα με μουστάρδα και μέλι και λιωμένο
provolone. Σερβίρεται με φρεσκοτηγανητές πατάτες

Ramen Nodles σε ζωμό από κανπιστή πανσέτα, ομελέτα με
μυρωδικά, Black Angus Tri Tip steak στο grill και ραπανάκια

