
Club sandwich με κοτόπουλο, μπέικον, αυγό και  12 
τηγανητές πατάτες   
Club sandwich with chicken, bacon, egg and French fries

Τοστ σε ψωμί άσπρο η ολικής άλεσης, με ζαμπόν  6 
ή γαλοπούλα, τυρί και ντομάτα, σερβιρισμένο με 
πατατάκια και σαλάτα  
Toast on white or brown bread, with ham or turkey, 
cheese and tomato, served with a side of chips and salad

Sando με μελιτζάνα τηγανητή με μίσο, μανιτάρια  8 
και iceberg   
Sando with fried eggplant with miso paste, mushrooms 
and iceberg 

Bagel με καπνιστό σολομό, πράσινο μήλο, χρένο,  10 
κάππαρη, lime, λαχανίδα 
Bagel with smoked salmon, green apple, horseradish,  
lime and kale

Πλατό αλλαντικών και τυριών 
Platter of sliced cold meats and cheeses  
Για 2 άτομα / For 2 people 10 
Για 4 άτομα / For 4 people 18

Πλατό τυριών 
Platter with a selection of cheeses  
Για 2 άτομα / For 2 people 10 
Για 4 άτομα / For 4 people 18

ALL  DAY LUNCH IS  SERVED BETWEEN 1 1 .0 0  -  19 .0 0



Healthy bowl με ρύζι, ντοματίνια, αβοκάντο,  12  
κάσιους, αμπελοφάσουλα, φρέσκο κρεμμύδι,      
μανούρι και ντρέσινγκ ταχίνι με πορτοκάλι 

Healthy bowl with rice, cherry tomatoes, avocado, 
cashews, French beans, spring onion, manouri cheese 
and orange tahini dressing

Ελληνική σαλάτα με ντοματίνια, αγγούρι,  10  
πιπεριά, κρεμμύδι, κρίταμο, αφρό φέτας                      
και πίτα καλαμποκιού VEG 
Greek salad with cherry tomatoes, cucumber,               
bell pepper, onion, feta foam and corn pita bread 

Αrancini ‘’γεμιστά’’ με φέτα 10
Arancini ‘’gemista’’ with feta cheese 

Chips πατάτας με τρούφα και παρμεζάνα  VEG • GF 10 
French fries with truffle and parmesan

Γαρίδα σε κουρκούτι με πράσινη σαλάτα και  12 
μαγιονέζα τσίλι 
Shrimp tempura with mayonnaise chilli  
and green salad

ALL  DAY LUNCH IS  SERVED BETWEEN 1 1 .0 0  -  19 .0 0



Tσουχτή με σύγκλινο μυζήθρα και αυγό ¯ 16  
‘’Tsouhti’’ pasta with syglino Manis,

soft cheese and egg

Κριθάρι γαρίδας με πορτοκάλι

και αφρό μάραθου ¯ 18    
Orzo with shrimp, orange and fennel foam

Μοσχαρίσιο φιλέτο paillard με μανιταροσαλάτα  
και πέστο βασιλικού ¯ 30  

Beef fillet paillard with mushroom salad  
and basil pesto 

Μοσχαρίσιο burger με καραμελωμένο κρεμμύδι,  
ντομάτα, iceberg, bacon και μαγιονέζα τρούφας ¯ 12  

Beef burger with caramelized onions,   
tomato, iceberg and truffle mayo 

ALL  DAY LUNCH IS  SERVED BETWEEN 1 1 .0 0  -  19 .0 0



Μιλφέιγ με κρέμα βανίλιας, φράουλα 10
και σάλτσα σοκολάτας  
Millefeuille with vanilla cream, strawberry
and chocolate sauce

Ραβανί με παγωτό γιαούρτι, κρέμα μέλι και  10
φιστίκι Αιγίνης 
Ravani with yoghurt ice-cream, honey cremeux
and pistachio

ALL  DAY LUNCH IS  SERVED BETWEEN 1 1 .0 0  -  19 .0 0




