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Ενήλικες : 
20€/ανά άτομο
Adults:
20€/ per person
Παιδιά: 
10€/ανά άτομο
(έως 8 ετών) 
Children:
10€/per person
(up to 8 years old)
Executive chef  
Δημήτρης Σκαρμούτσος
Dimitris Skarmoutsos

BRUNCH SPECIAL 

Plateau Ελληνικών Τυριών  
Γραβιέρα Κρήτης, Αρσενικό Νάξου, Μανούρι 
Λάρισας, Λαδοτύρι Μυτιλήνης  συνοδεύονται από 
κριτσίνια, ψωμάκια, crackers και φρυγανιές 
Greek Cheese Platter  
Gravyer from Crete, Arseniko from Naxos, Manouri 
from Larisa, Ladotyri from Mytilene, served with 
bread sticks, bread rolls, crackers and crispy bread

Plateau Ελληνικών Αλλαντικών  
Λούζα Τήνου, Προσούτο Ευρυτανίας,  
Σαλάμι αέρος Λευκάδας, Χοιρομέρι κρασάτο, 
συνοδεύονται από κριτσίνια, ψωμάκια, crackers και 
φρυγανιές 
Greek Cured Meat Platter  
Louza from Tinos, Prosciutto from Evrytania, Dry sa-
lami from Lefkada, Wine-flavored ham served with 
bread sticks, bread rolls, crackers, and crispy bread

Καγιανάς με φρέσκο κρεμμύδι, ντοματίνια και 
αρωματικό κρουτόν
“Kagianas” eggs with fresh onion, cherry tomatoes 
and aromatic croutons (v)

Αυγά μάτια σε προζυμένιο ψωμί με αβοκάντο και 
γιαούρτι
“Sunny side up” eggs with bread, avocado and yogurt 

Αυγά scrambled με μπέικον, βουτυράτο κρουτόν 
και μαστέλο Χίου
Scrambled eggs with bacon, croutons and cheese 
from Chios

Πέννες με σάλτσα από φουρνιστά ντοματίνια, 
βασιλικό, λεμονοθύμαρο και κατσικίσιο τυρί
Penne with roasted cherry tomato sauce, basil, 
lemon thyme and goat cheese

Τριαντάφυλλα καπνιστού σολομού Σπάρτης με 
πίκλες, κάπαρη και πούδρα αυγού 
Smoked salmon from Sparti with pickles, capers 
and egg powder

Χορτόπιτα με αρωματικά βότανα 
Wild greens pie with aromatic herbs

ΣΑΛΑΤΕΣ/SALADS

Σαλάτα με quinoa, αβοκάντο, ντομάτα, πιπεριά, 
κόλιανδρο, φρέσκο κρεμμύδι, σπανάκι & mousse 
φέτας 
Quinoa salad with avocado, tomato, pepper, cori-
ander , scallions, spinach & feta cheese mousse 

Ελληνική σαλάτα με ντομάτα, αγγούρι, πιπεριές, 
ελιές Καλαμών, ανθό κάπαρης 
& φέτα Μυτιλήνης  
Greek salad with tomato, cucumber, 
peppers, onions, black olives, capers & feta from 
Mytilene

Μπουκέτο πράσινων σαλατικών με φρέσκα 
φρούτα εποχής, κουκουνάρι & vinaigrette 
εσπεριδοειδών  
Bouquet of fresh greens with fresh fruits, 
pine nuts & citrus vinaigrette

ΓΛΥΚΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ/SWEET THINGS

Ελληνικό στραγγιστό γιαούρτι με δημητριακά 
Greek strained yogurt with cereals

Σπιτική μαρμελάδα φράουλα και βερίκοκο, μέλι 
από τα Κύθηρα, βούτυρο 
Homemade jam strawberry and apricot, 
honey from Kithira, butter

Φρούτα εποχής 
Fresh fruits 

Κρέπες με πραλίνα, μπανάνα, τριμμένο 
μπισκότο και καραμελωμένο φουντούκι 
Crepes with banana, praline, biscuits crumbs and 
caramelized hazelnut 

Κρουασάν βουτύρου & σοκολάτας 
Plain & chocolate croissant

Σπιτικό κέικ (μπανάνα, καρότο, βανίλια και 
σοκολάτα) 
Homemade cake (banana, carrot, vanilla 
and chocolate) 

Μπουγάτσα με ζάχαρη και κανέλλα 
Greek traditional milk and vanilla custard pie and 
cinnamon 

Μηλόπιτα 
Apple Pie

Το κατάστημα υποχρεούται να διαθέτει έντυπα δελτία σε θήκη δίπλα στην έξοδο για την διατύπωση οποιασδήποτε 
διαμαρτυρίας.Για την προετοιμασία του φαγητού χρησιμοποιούμε ελαιόλαδο. Για την προετοιμασία τηγανητών 
παρασκευών, χρησιμοποιείται ηλιέλαιο. * Όλα τα προϊόντα μας παρασκευάζονται από τα πιο φρέσκα υλικά και 
ανάλογα με την εποχή και τη διαθεσιμότητα, ενδέχεται τα υλικά αυτά να είναι ταχείας ψύξεως (μέθοδοι IQF). 
Σε περίπτωση αλλεργίας ή δυσανεξίας ενημερώστε άμεσα το προσωπικό μας. Ο καταναλωτής (πελάτης) δεν 
έχει υποχρέωση να πληρώσει εάν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό στοιχείο (απόδειξη-τιμολόγιο). Οι τιμές 
συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ και δημοτικό φόρο. Αγορανομικός υπεύθυνος: Παναγιώτης Χριστοφιλέας

The restaurant is obliged to have printed documents in a sale case by the exit, for the purpose of registering any 
complaints. In case of allergy or intolerance, please inform our staff immediately. Consumer is not obliged to pay if 
the notice of payment has not been received (receipt-invoice). Prices are inclusive of VAT and municipal tax. Person 
in charge in case of market inspection: Panagiotis Christofileas


