
F E S T I V E  B R U N C H

BREAD BASKET & ACCOMPANIMENTS / ΚΑΛΑΘΙ ΜΕ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΨΩΜΙΩΝ & ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ / 4€ 

Parmesan breadsticks, wholemeal bread and focaccia with baby tomato
accompanied by thyme honey from Crete, jam selection and Arseniko cheese from Naxos 

Ποικιλία από κριτσίνια παρμεζάνας, ψωμί ολικής άλεσης, foccacia με ντοματίνια
συνοδεία από Κρητικό θυμαρίσιο μέλι, επιλογή από μαρμελάδες και Αρσενικό τυρί Νάξου 

FRIED BIO EGGS / ΤΗΓΑΝΗΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΥΓΑ / 9€ 

Baby spinach, mushrooms sauté and Anthotyros cream cheese with wholemeal toasted bread 

Τηγανητά βιολογικά αυγά με σπανάκι baby και μανιτάρια σωτέ, φρέσκο ανθότυρο και φρυγανισμένο ψωμί ολικής άλεσης 

WHOLEMEAL CREPE WITH LINSEED / ΚΡΕΠΑ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ ΜΕ ΛΙΝΑΡΟΣΠΟΡΟ / 11€ 

Made with BIO eggs and filled with crispy prosciutto, asparagus and cream with Arseniko cheese from Naxos 

Κρέπα ολικής άλεσης από λιναρόσπορο και βιολογικά αυγά, με γέμιση από τραγανό προσούτο, σπαράγγια και κρέμα από Αρσενικό τυρί Νάξου

WARM POTATO SALAD / ΖΕΣΤΗ ΠΑΤΑΤΟΣΑΛΑΤΑ / 11€ 

Poached BIO egg, chorizo, kale, edamame and hollandaise sauce with grapefruit 

Βιολογικό αυγό ποσέ με chorizo σωτέ, λαχανίδα, edamame και σάλτσα hollandaise με γκρέϊπφρουτ 

CROQUE MADAME / 12€ 

Homemade Japanese milk bread with lountza (pork deli meat) from Mykonos, BIO egg and parmesan cream

Χειροποίητο Ιαπωνικό milk bread με λούντζα Μυκόνου, βιολογικό αυγό και κρέμα παρμεζάνας 

FLATBREAD GUACAMOLE / 12€ 

Homemade guacamole with poached BIO egg, smoked salmon, pumpkin seeds, caper, radishes, mizuna leaves and roasted pine nuts on crispy flatbread 

Χειροποίητο guacamole συνοδεία από βιολογικό αυγό ποσέ με καπνιστό σολομό, κάπαρη, ραπανάκια και φρέσκα φύλλα mizuna, κολοκυθόσπορο
και καβουρδισμένο κουκουνάρι πάνω σε τραγανό flatbread  

EXCLUSIVE PANCAKES / 11€ 

Nutella, raspberry sauce, caramelized hazelnuts and shiso leaves 

Pancakes με Nutella, σάλτσα από βατόμουρα, καραμελωμένα φουντούκια και φύλλα shiso 

FESTIVE NAMELAKA / ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΚΡΕΜΑ NAMELAKA / 9€ 

Spice crumble, chestnut, salted caramel sauce and crue de cacao 

Κρέμα Namelaka με crumble μπαχαρικών, κάστανο, sauce αλμυρής καραμέλας και crue de cacao 

FRENCH TOAST / 11€ 

Flavored with orange accompanied by vanilla ice cream, walnuts and coconut monte 

French toast αρωματισμένο με πορτοκάλι, συνοδεία από παγωτό βανίλιας, καρύδια και μοντέ καρύδας 

 

MENU


