
Coffee 
Espresso  2.50 €

Espresso διπλός  

Espresso double

 2.90 €

Espresso ristretto  2.50 €

Espresso ristretto διπλός 

Espresso ristretto double

 2.90 €

Espresso lungo  2.50 €

Espresso lungo διπλός 

Espresso lungo double

 2.90 €

Espresso macchiato  2.50 €

Cappuccino   3.80 €

Cappuccino διπλός  

Cappuccino double

4.00 €

Ελληνικός Greek  3.00 €

Ελληνικός διπλός  

Greek double

 3.50 €

Espresso americano  3.00 €

Caffè latte  4.00 €

Flat white  4.00 €

Freddo flat white   4.00 €

Cappuccino mocha  4.40 €

Καφές φίλτρου  

Filter coffee

 3.00 €

Irish coffee  5.50 €

Freddo espresso  3.50 €

Freddo cappuccino  3.80 €

Freddo caffè latte  4.00 €

Freddo mochaccino  4.50 €

Ice brew  3.00 €

Tea
Πράσινο bio

Πράσινο με μήλο και ginger  

Μαύρο bio  

Κόκκινα φρούτα  

Χαμομήλι  

Matcha

Tea
Arizona πράσινο με μέλι  

Arizona πράσινο με μέλι diet  

Arizona ρόδι  

Arizona λεμόνι  

Arizona ροδάκινο  

Arizona blueberry

Chocolates
Γάλακτος  

Bitter 42% κακάο

Λευκή  White

Bitter 42% κακάο, orange bitter, espresso 

Bitter 42% cocoa, orange bitter, espresso

Γάλακτος με μπισκότο, σιρόπι μπανάνας  

Milk with biscuit, banana syrup

Bueno

Τσουρέκι

Espresso bar

 Hot
  Greenbio  3.50 €

Green bio with apple and ginger  3.80 €

Black bio  3.50 €

Red fruits  3.50 €

Chamomile  3.50 €

 4.50 €

 Cold
Arizona green with honey  5.00 €

Arizona green with honey diet  5.00 €

Arizona pomegranate  5.00 €

Arizona lemon  5.00 €

Arizona peach 5.00 €

5.00 €

 Hot or cold
Milk  3.90 €

  Bitter 42% cocoa  4.10 €

 4.10 €

 4.10 €

 4.60 €

 4.20 €

  Tsoureki (greek sweet bread) 4.20 €
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Juices
Fresh orange juice  3.80 €

Fresh homemade lemonade  3.80 €

Fresh mixed juice

Φρούτα εποχής  Seasonal fruits

 4.90 €

Carrot shoot

Πορτοκάλι, καρότο  Orange, carrot

 4.00 €

Diet

Pink grapefruit, μήλο, καρότο, λεμόνι  Pink grapefruit, apple, carrot, lemon

 5.60 €

Detox

Μήλο, τζίντζερ, σέλερι, αγγούρι, ακτινίδιο  Apple, ginger, celery, cucumber, kiwi   

 4.70 €

Flu killer

Πορτοκάλι, μήλο, κανέλα, τζίντζερ  Orange, apple, cinnamon, ginger

 4.90 €

Exotic power

Pink grapefruit, πορτοκάλι, φράουλα, μάνγκο, ανανά, τζίντζερ 

Pink grape fruit, orange, strawberry, mango, pineapple, ginger

 5.40 €

Make your own juice Choose your base
Πορτοκάλι  Orange  3.40 €

Μήλο  Apple  3.60 €

Ρόδι  Pomegranate  4.00 €

Pink grapefruit  3.80 €

Αγγούρι  Cucumber  3.60 €

Λεμόνι  Lemon  3.40 €

Φρούτα  Fruits

Πορτοκάλι 0.40€, μήλο 0.50€, λεμόνι 0.40€, μπανάνα 0.50€, αχλάδι 0.50€, ρόδι 1.00€, φράουλα 0.80€,  

ακτινίδιο 0.90€, μάνγκο 1.00€, lime 0.70€, pink grapefruit 0.80€, ανανάς 1.00€

Orange 0.40 , apple 0.50 , lemon 0.40 , banana 0.50 , pear 0.50 , pomegranate 1.00 , strawberry 0.80 ,  
kiwi 0.90 , mango 1.00 , lime 0.70 , pink grapefruit 0.80 , pineapple 1.00

€ € € € € € €
€ € € € €

Λαχανικά  Vegetables

Καρότο 0.60€, σπανάκι 0.80€, kale 1.20€, αγγούρι 0.60€, σέλερι 0.80€, αβοκάντο 1.30€

Carrot 0.60 , spinach 0.80 , kale 1.20 , cucumber 0.60 , celery 0.80 , avocado 1.30€ € € € € €

Superfoods

Ιπποφαές 0.40€, goji berry 0.40€, κανέλα 0.20€, σπόροι chia 0.50€, acai berry 2.50€, λιναρόσπορος 

0.60€, τζίντζερ 0.80€, cranberry 0.50€

Hippophae 0.40 , goji berry 0.40 , cinnamon 0.20 , chia seeds 0.50 , acai berry 2.50 , linseed 0.60 ,  
ginger 0.80 , cranberry 0.50

€ € € € € €
€ €

Juice bar  
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Make your own smoothie Choose your base
Γάλα  Milk  4.00 €

Γάλα καρύδας  Coconut milk  4.50 €

Γιαούρτι  Yoghurt  4.20 €

Φρούτα  Fruits

Πορτοκάλι 0.40€, μήλο 0.50€, λεμόνι 0.40€, μπανάνα 0.50€, αχλάδι 0.50€, ρόδι 1.00€, φράουλα 0.80€, 

ακτινίδιο 0.90€, μάνγκο 1.00€, lime 0.70€, pink grapefruit 0.80€

Orange 0.40 , apple 0.50 , lemon 0.40 , banana 0.50 , pear 0.50 , pomegranate 1.00 , strawberry 0.80 ,  
kiwi 0.90 , mango 1.00 , lime 0.70 , pink grapefruit 0.80

€ € € € € € €
€ € € €

Superfoods

Ιπποφαές 0.40€, goji berry 0.40€, κανέλα 0.20€, σπόροι chia 0.50€, acai berry 2.50€, λιναρόσπορος 

0.60€, τζίντζερ 0.80€, cranberry 0.50€

Hippophae 0.40 , goji berry 0.40 , cinnamon 0.20 , chia seeds 0.50 , acai berry 2.50 , linseed 0.60 ,  
ginger 0.80 , cranberry 0.50

€ € € € € €
€ €

Extras

Φυστικοβούτυρο 1.70€, παγωτό βανίλια Μαδαγασκάρης 1.50€, μπισκότο 0.50€, μέλι 0.50€, βρώμη 0.60€

Peanut butter 1.70€, Madagascan vanillia ice cream 1.50€, biscuit 0.50€, honey 0.50€, oats 0.60€

Smoothies
Morning blend

Γάλα, μπανάνα, μέλι, βρώμη

Milk, banana, honey, oats

 5.40 €

Baby blend

Γιαούρτι, φράουλα, μπανάνα, μπισκότο

Yoghurt, strawberry, banana, biscuit

 5.80 €

Caribbean

Γάλα καρύδας, ανανάς, μάνγκο, μπανάνα

Coconut milk, pineapple, mango, banana

 6.50 €

Sweet blend

Γάλα καρύδας, μπανάνα, μπισκότο, μέλι, φυστικοβούτυρο, cranberry

Coconut milk, banana, biscuit, honey, peanut butter, cranberry

 6.90 €
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Super bowls 
Acai bowl

Ανάμικτα μούρα, μπανάνα, γιαούρτι (γαρνίρεται με μπανάνα, ακτινίδιο, γκρανόλα)

Mixed berries, banana, yoghurt (topping banana, kiwi, granola)

 7.60 €

Bakery
 3.10 € Κρουασάν γαλοπούλα  Turkey croissant

Γαλοπούλα, έμενταλ, τομάτα, 

μαγιονέζα-εστραγκόν

Turkey, emmental, tomato,         
mayo-estragon sauce

 4.90 €

Κρουασάν vegan  Vegan croissant   

Με αλεύρι Ζέας, κινόα 

With Zea flour, quinoa

 3.10 €

Κρουασάν vegan γεμιστό  Vegan croissant filled

Με φυστικοβούτυρο, μέλι, μπανάνα, κακάο

With peanut butter, honey, banana, cocoa

 5.50 €

Breakfast and Brunch till 18:00

Κρουασάν βουτύρου  Croissant

με γέμιση πραλίνα σοκολάτας

With hazelnut praline

 3.40 € Chocolate croissantΚρουασάν βουτύρου 

με γέμιση πραλίνα bueno

With bueno praline

 3.40 € Bueno croissantΚρουασάν βουτύρου 

με γέμιση μαρμελάδα φράουλα

With strawberry jam 

 3.40 € Strawberry croissantΚρουασάν βουτύρου 

Granola bowl

Γκρανόλα, βρώμη, τζίντζερ, γάλα αμυγδάλου (γαρνίρεται με κολοκυθόσπορο, ηλιόσπορο, μέλι) 

Granola, oats, ginger, almond milk (topping gooseberries, blackberries, pumpkin seeds, sunflower 
seeds, honey)

5.40 €

Chocolate grain bowl

Σοκολάτα υγείας, βρώμη, γάλα αμυγδάλου, σιρόπι σφενδάμου (γαρνίρεται με μπανάνα, 

φυστικοβούτυρο, πούδρα ιπποφαές, βατόμουρα)

Dark chocolate, oats, almond milk, maple syrup (topping banana, peanut butter, hippophae powder, blackberries)

 5.40 €

Φρουτοσαλάτα  Fruit salad

Φρούτα εποχής

Seasonal fruits

 4.90 €

Γιαούρτι  Yoghurt

Με φρούτα εποχής, μέλι, καραμελωμένους ξηρούς καρπούς

With seasonal fruits, honey, caramelized nuts

 6.50 €
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Sandwiches
Brioche προσούτο  Brioche prosciutto

Πέστο βασιλικού, ημίλιαστη τομάτα, ρόκα baby, flakes παρμεζάνας
Basil pesto, semi-dried tomato, baby rocket, parmesan flakes

 7.60 €

Χωριάτικο ψωμί με χαρούπι, γαλοπούλα  Village bread with carob, turkey

Γαλοπούλα, έμενταλ, τομάτα, λόλα πράσινη, σως μουστάρδας
Turkey, emmental, tomato, lola green lettuce, mustard sauce

 6.10 €

Χωριάτικο ψωμί με χαρούπι, βετούλι Σύρου  Village bread with carob & Syros vetouli cheese 

Κολοκύθι, πιπεριά Φλωρίνης, μελιτζάνα, πλευρώτους, πάστα τρούφας
Zucchini, Florina pepper, eggplant, pleurotus, Syros vetouli cheese, truffle paste

 7.60 €

Χωριάτικο ψωμί με χαρούπι, λαχανικά Village bread with carob, vegetables   

Κολοκύθι, πιπεριά Φλωρίνης, μελιτζάνα, πλευρώτους, τόφου, πάστα τρούφας
Zucchini, Florina pepper, , pleurotus, tofu, truffle pasteeggplant

 7.60 €

Γαλλική μπαγκέτα σαλάμι French baguette salami

Σαλάμι finocchiona, κατσικίσιο τυρί, ρόκα baby, chutney σύκου
Finocchiona salami, goat cheese, baby rocket, fig chutney

 8.10 €

Club sandwich focaccia κοτόπουλο
Φιλέτο κοτόπουλο, αυγοσαλάτα, έμενταλ, προβολόνε, μπέικον, τομάτα, iceberg
Chicken fillet, egg salad, emmental, provolone, bacon, tomato, iceberg

 10.90 €

Club sandwich focaccia σολομός  Salmon club sandwich

Καπνιστός σολομός,τυρί κρέμα, αυγό, σπανάκι, αγγούρι, τομάτα

Smoked salmon, cream cheese, egg, spinach, cucumber, tomato

 12.80 €

Ceasar bagel 
Φιλέτο κοτόπουλο, προσούτο, flakes παρμεζάνας, iceberg, Caesar dressing
Chicken fillet, prosciutto, parmesan flakes, iceberg, Caesar dressing

 7.60 €

Brisket bagel
Black angus καπνιστή μπρισκέτα, τσένταρ, bbq μουστάρδας
Black angus smoked brisket, cheddar, mustard bbq

 9.90 €

Grilled cheese focaccia
Έμενταλ, προβολόνε, τυρί κρέμα (προσθέστε ζαμπόν ή γαλοπούλα +1.00€)
Emmental, provolone, cream cheese (add ham or turkey +1.00€)

 5.80 €

  Chicken club sandwich
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Tortillas
Ολικής με σολομό  Wholegrain with salmon

Καπνιστός σολομός, τυρί κρέμα με μυρωδικά, αβοκάντο, σπανάκι, τοματίνια

Smoked salmon, cream cheese with herbs, avocado, spinach, cherry tomatoes

7.90 €

Κοτόπουλο  Chicken

Φιλέτο κοτόπουλο, μαγιονέζα, καλαμπόκι, iceberg, τομάτα

Chicken fillet, mayonnaise, corn, iceberg, tomato

5.50 €

Ολικής με falafel  Wholegrain with falafel   

Λάχανο, καρότο, πέστο πιπεριάς

Cabbage, carrot, pepper pesto

5.00 €

Γαλοπούλα  Turkey

Γαλοπούλα, έμενταλ, τομάτα, λόλα πράσινη, σάλτσα μουστάρδας 

Turkey, emmental, tomato, lola green lettuce, mustard sauce

5.00 €

Βετούλι Σύρου  Syros vetouli cheese

Αβοκάντο, τοματίνια, σπανάκι, αυγό βραστό, ταχίνι 

Avocado, cherry tomatoes, spinach, boiled egg, tahini

6.80 €

Burrito με ψιλοκομμένο κοτόπουλο  Pulled chicken burrito

Μπέικον, γραβιέρα, λιαστή τομάτα, καραμελωμένο κρεμμύδι

Bacon, gruyère cheese, sun-dried tomato, caramelized onion

Burrito με ψιλοκομμένο χοιρινό  Pulled pork burrito

Χοιρινό carnitas, καπνιστή τομάτα, sticks πατάτας, relish αγγουριού, αβοκάντο, ranch sauce 

Carnitas pork, smoked tomato, potato sticks, cucumber relish, avocado, ranch sauce

Pancakes
Μπανάνα  Banana

Πραλίνα φουντουκιού, μπανάνα, λευκό μπισκότο

Hazelnut praline, banana, white biscuit

7.90 €

Βueno

Bueno, crumble φουντουκιού

Bueno chocolate, hazelnut crumble

8.20 €

Σφένδαμο  Maple

Σιρόπι σφενδάμου, μπέικον

Maple syrup, bacon

8.30 €

Cheddar-bacon

Μπέικον, τσένταρ, μαγιονέζα με πιπεριά Φλωρίνης

Bacon, cheddar, Florina pepper mayonnaise

7.80 €

Vegan   

Γκρανόλα, σιρόπι σφενδάμου, φυστικοβούτυρο, μπανάνα, κανέλα 

Granola, maple syrup, peanut butter, banana, cinnamon

8.70 €

Toffee caramel

Toffee caramel, καραμελωμένα φυστίκια, flakes σοκολάτας, σάλτσα καραμέλας 

Toffee caramel, caramelized peanuts, chocolate flakes, caramel sauce

9.10 €

8.40 €

8.40 €
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Eggs
Brisket steak 'n eggs 

Black angus καπνιστή μπρισκέτα, αυγά μάτια σε ψωμί brioche, chips γλυκοπατάτας, truffle ketchup

Black angus smoked brisket, fried eggs on brioche bread, sweet potato chips, truffle ketchup

13.80 €

Croque madame 

Ψητό χοιρομέρι, έμενταλ, μορνέ, αυγό τηγανητό (πρόσθεσε σάλτσα παρμεζάνας +1.50€)

Baked ham, emmental, mornay sauce, fried egg (add parmesan sauce +1.50€)

 8.00 €

Eggs benedict

Προσούτο, αυγά ποσέ, bearnaise σε ψωμί brioche

Prosciutto, poached eggs, bearnaise sauce on brioche bread

 9.20 €

Αυγά bacon  Bacon 'n eggs

Μαρμελάδα μπέικον, αβοκάντο, αυγά μάτια σε ψωμί brioche

Bacon jam, avocado, fried egges on brioche bread

 7.60 €

Scrambled eggs με λουκάνικο chorizo  Scrambled eggs with chorizo sausage

Μανιτάρια δάσους, μπέικον, τομάτα σε ψωμι bagel

Forest mushrooms, bacon, tomato on bagel

8.70 €

Scrambled eggs με σολομό  Scrambled eggs with salmon

Καπνιστός σολομός, αβοκάντο, σχοινόπρασσο σε χωριάτικο ψωμί με χαρούπι

Smoked salmon, avocado, chives on carob village bread

 9.20 €

Salmon benedict

Καπνιστός σολομός, σπαράγγια, σως bearnaise σε ψωμί brioche

Smoked salmon, asparagus, bearnaise sauce on brioche bread

12.80 €

Αυγά florentine  Eggs florentine

Αυγά ποσέ, μανιτάρια, σπανάκι, σάλτσα μορνέ σε χωριάτικο ψωμί

Poached eggs, mushrooms, spinach, mornay sauce on village bread

 8.50 €

Avocado smash 

Αβοκάντο, τομάτα, κρεμμύδι, πιπεριά Φλωρίνης, κατίκι Δομοκού (πρόσθεσε αυγό +1.50€)

Avocado, tomato, onion, Florina pepper, Domokos katiki cheese (add an egg +1.50€)

 7.20 €

Πεϊνιρλί με χοιρινό carnitas  Peinirli with carnitas pork

Μοτσαρέλα, τηγανητό αυγό, γραβιέρα, γιαούρτι, σάλτσα τομάτας 

Mozzarella, fried egg, gruyère cheese, yoghurt, tomato sauce

 8.50 €

Ομελέτα light  Egg-white omelette

Ψητή γαλοπούλα, κατίκι Δομοκού, τομάτα

Grilled turkey, Domokos katiki cheese, tomato

 6.50 €

Ομελέτα ελληνική  Greek omelette

Φέτα κατσικίσια, τομάτα, ελιές, κρεμμύδι 

Goat feta cheese, tomato, olives, onion

 7.00 €

Ομελέτα κοτόπουλο  Chicken omelette

Φιλέτο κοτόπουλο, γραβιέρα, mix μανιταριών

Chicken fillet, gruyère cheese, mixed mushrooms

 7.80 €
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Οι τιμές είναι σε ευρώ. Επιμέλεια menu-Σεφ: Ανδρέας Κόρμπας 

Το ελαιόλαδο που χρησιμοποιείται είναι extra παρθένο. 

* Κατεψυγμένο προϊόν. 

Εάν υπάρχει αλλεργία παρακαλώ ενημερώστε τον σερβιτόρο σας. 

Όλες οι τιμές είναι τελικές και περιλαμβάνουν όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις (Φ.Π.Α. – Δημοτικός Φόρος). 

Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει αν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό (Απόδειξη – Τιμολόγιο). 

Το κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις τιμές χωρίς προειδοποίηση. 

Το κατάστημα υποχρεούται να διαθέτει έντυπα δελτία για την διατύπωση οποιασδήποτε διαμαρτυρίας. 

Αγορανομικός υπεύθυνος: Δημήτριος Καραδέμητρος

Prices are in Euros. Chef: Andreas Korbas

The olive oil used is extra virgin. 

* Frozen product. 

If you have an allergy please advise your waiter. 

All prices are final and include all legal charges (VAT – Municipal Tax). 

The customer has no obligation to pay unless he receives a legal document (Invoice – Receipt). 

The restaurant reserves the right to change prices without notice.

The restaurant is required to have printed complaint forms. 

General Manager: Dimitris Karademitros
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