Pancakes €6.00

Waffles €5.00

Apple Pancake Dippers

Mimosa Fruit Waffle

Cinnamon, apples, cream cheese, honey
Κανέλα, μήλα, κρέμα τυριού, μέλι

Perfect Pancake

Honey, walnuts, cinnamon
Mέλι, καρύδια κανέλα

Nutella Stuffed Pancake
Fresh strawberries, nutella chocolate,
tonsils of almond or biscuit
Φρέσκες φράουλες, nutella σοκολάτα,
κούννες αμυγδάλου ή μπισκότα

Cannoli Pancake

Cinnamon, cream cheese, chocolate,
recota, pineapple.
Κανέλα, κρέμα τυριού, σοκολάτα, ρικότα,
ανανά

Blueberry Buttermilk
Pancake

Strawberries, pineapple, blueberry, honey,
peppermint.
Φράουλες, ανανά, βατόμουρα, μέλι, μέντα

Strawberries Sweet Waffle

Sweet strawberry, cream cheese, vanilla,
lemon jar.
Γλυκό φράουλας, κρέμα τυριού, βανίλια,
ξύσμα λεμονιού

Banana Waffle

Banana, walnuts, honey, chocolate.
Μπανάνα, καρύδια, μέλι, σοκολάτα

Waffogato

Apple, cinnamon, ice-cream vanilla.
Μήλα, κανέλα, παγωτό βανίλια

Blueberry, buttermilk, vanilla, amaretto.
Βατόμουρο, βουτυρόγαλα, βανίλια, αμάρετο

Για οποιαδήποτε αλλεργία παρακαλούμε όπως ενημερώσετε την διεύθυνση
For any allergies please inform your waiter

English Breakfast € 7.50

California Breakfast Skillet € 10.00

Potatoes, eggs, milk, red onion, Cherry tomatoes, avocado & tortilla
Πατάτες, αυγά, γάλα, κόκκινο κρεμμύδι, ντοματίνια, αβοκάτο & τορτίγια

Two stuffed half baguette white € 8.50
With scrambled eggs, bacon, mushroom, pop-corn & béarnaise sauce
Ομελέτα αυγών, μπέϊκον, μανιτάρια, σιταροπούλα, μπερνές σάλτσα

Taquitos Breakfast € 8.00

Wrapped in grilled three colors peppers, cheddar cheese & English sausage served with
demix tomato sauce (avocado salad & sour cream)
Τορτίγια στην σχάρα τρία χρώματα πιπεριές, τυρί cheddar, αγγλικό λουκάνικο, σάλτσα ντομάτας,
σαλάτα αβοκάτο & κρέμα γάλακτος

Greek Avocado Toast € 8.50

Chopped Kalamata olives, cherry tomatoes, crumbled feta (one fried egg & mix salad)
Ελιές καλαμάτας, ντοματίνια, φέττα, ένα τηγανιτό αυγό & ανάμεικτη σαλάτα

Preserve breakfast Sandwiche € 9.00

Bacon, cheddar cheese, edam cheese, smoked turkey, one fried egg, onion rings, hash
browns triangle & Onion relish
Μπέϊκον, τυρί cheddar , τυρί Edam, καπνιστή γαλοπούλα, ένα τηγανιτό αυγό, ροδέλες
κρεμμυδιού, κεϊκ πατάτας & καραμελωμένο κρεμμύδι

Two mini multigrain square with fried eggs € 7.50
Crispy bacon, edam cheese, avocado, rucola salad & Olandez sauce
Τραγανιστό μπέϊκον, τυρί Edam, αβοκάτο, ρόκα σαλάτα & ολλανδική σάλτσα
Για οποιαδήποτε αλλεργία παρακαλούμε όπως ενημερώσετε την διεύθυνση
For any allergies please inform your waiter

Cyprus bread with tomatoes egg in-a-hole € 9.00
Smoked lounza, halloumi, tomato, cucumber, grilled vegetables
Καπνιστή λούντζα, χαλλούμι, ντομάτα, αγγουράκι, λαχανικά στην σχάρα

Multigrain smoked salmon sandwich € 11.00

Smoked salmon, cream cheese, cucumber doursi, caper, quail eggs, cherry tomatoes & mix
salad with balsamic dressing
Καπνιστό σολομό, κρέμα γάλακτος, αγγουράκι ντουρσί, καπάρη, αυγά ορτυκιών, ντοματίνια,
ανάμεικτη σαλάτα & βαλσάμικη σάλτσα.

Korn quark stange with smoked salmon & goat
cheese € 10.00
(quail eggs, avocado, rucola, sun dried tomato & olandez sauce)
Αυγά ορτικιών, αβοκάτο, ρόκα, λιαστές ντομάτες, ολλανδική σάλτσα

Make your own omellete € 7.50

Make your selection from the following variety of ingredients to create your three eggs omelette
cheese - ham – bacon – tomato – mushrooms – onions & shrimps
Served with wedges potatoes, grilled vegetables & salad
Ομελέτα της επιλογής σας:
3 αυγά, τυρί, χάμ, μπέϊκον, ντομάτα, μανιτάρια, κρεμμύδι & γαρίδες
Συνοδέυεται με πατάτες wedges, λαχανικά σχάρας & σαλάτα.

