Πρωινό / Brunch & Smoothies (10:00 – 16:00)
Γιαούρτι με δημητριακά, σταφίδες και μέλι ή με φρούτα εποχής
Greek yoghurt with cereals, raisins and honey or with seasonal fruit salad

6,50 / 6,00

Açai Bowl μπολ με μπανάνα, γάλα καρύδας ή αμυγδάλου, φλέικς καρύδας, σπόρους chia
και φρούτα εποχής
Açaí smoothie bowl with banana, seasonal fruit, coconut flakes, chia seeds,
coconut or almond milk

9,00

Fitness ομελέτα με ασπράδια,τυρί χαμηλών λιπαρών,μπρόκολο,καπνιστή γαλοπούλα
με σαλάτα
Fitness omelet with egg whites, low-fat cheese, smoked turkey, broccoli,
side salad

8,00

Φουρτάλια Άνδρου (ομελέτα) με λουκάνικο, κρεμμύδι, πατάτες με φρέσκια σαλάτα
Andros-style omelet with potatoes, eggs, sausage, onion, side salad

7,50

Στραπατσάδα με τοματίνια, καπνιστό απάκι, κρεμμύδι και βαρελίσια φέτα πάνω σε
προζυμένιο ψωμί
Greek style tomato-scrambled eggs (Strapatsada), onions, Cretan cured meat (Apaki),
Feta cheese, sourdough bread

8,00

Λουκουμάδες με μους φέτας, μαρμελάδα πιπεριάς και τραγανό σαλάμι Λευκάδας
Loukoumades (Greek donuts) with feta mousse, pepper jam, crispy Lefkada salami

8,00

Green heaven smoothie με μήλο, αγγούρι, σπανάκι και γάλα αμυγδάλου
Green heaven smoothie with apple, cucumber, spinach and almond milk

6,50

Purple addiction smoothie με μήλο, βατόμουρα, ρόδι, αβοκάντο και γάλα καρύδας
Purple addiction smoothie with apple, berries, pomegranate, avocado and coconut milk

6,50

Sweet passion smoothie με φράουλες, τζίντζερ, μήλο και γάλα καρύδας
Sweet passion smoothie with apple, strawberries, ginger, and coconut milk

6,50

Snacks (10:00 – 16:00)
Open face sandwich με παστράμι, γραβιέρα Νάξου, καραμελωμένα κρεμμύδια, σως
μουστάρδας με ατομική σαλάτα
Homemade oregano bread topped with pastrami, Graviera cheese, caramelized onions,
mustard sauce, side salad

9,50

Open face σάντουιτς με καπνιστό σολομό, κρέμα αρωματικού τυριού, baby σπανάκι,
τοματίνια, αγγούρι,κρεμα αβοκάντο με σαλάτα
Homemade oregano bread topped with smoked salmon, herb cream cheese, avocado cream,
cucumber, cherry tomatoes, side salad
9,00

Greek Avocado Toast – Χειροποίητο ριγανάτο ψωί, πουρέ αβοκάντο, τομάτα, αγγούρι,
ελιές, φέτα, βραστο αυγό
Homemade oregano bread topped with mashed avocado, tomatoes, cucumber, olives,
Feta cheese, boiled egg

8,00

Club sandwich με ζαμπόν ή γαλοπούλα με φρέσκιες τηγανιτές πατάτες

Ham or Τurkey club sandwich with lettuce, tomato, cheese, bacon, hand cut potatoes

8,00

Τόστ ζαμπόν ή γαλοπούλα και τυρί
Ham or turkey sandwich with cheese

3,00

