
 
 

Πρωινό  
08: 30 - 16:00 

Σε όλες τις τιμές συμπεριλαμβάνεται ο νόμιμος ΦΠΑ. 
2022 season 



ΑΥΓΑ  

Ποσέ, μπριός, ξεροψημένο μπέικον, σπανάκι, lemon sauce, σχοινόπρασο. 7,50€ 

Ποσέ, μαύρο χωριάτικο, κρέμα αβοκάντο, τοματίνια, τριμμένη φέτα, θυμάρι. 8,00€ 

Χτυπητά, bagel ατμού, καπνιστός σολομός, αβοκάντο, lemon sauce. 8,00€  
  

Τηγανιτά, bacon, μανιτάρια, λουκάνικο, τομάτα, λαδολέμονο. 7,50€ 
  

Μελάτα, φρέσκια σάλτσα τομάτας, λουκάνικο Αντιπάρου, φέτα ή ξινομυζήθρα. 7,50€  

ΟΜΕΛΕΤΕΣ   

Κολοκύθι, ξινομυζήθρα Αντιπάρου, φρέσκος δυόσμος.   6,50€  

Ασπράδι, κοτόπουλο σχάρας,τοματίνια, κρέμα ανθότυρου. 7,50€  

Φρέσκο σπανάκι, αβοκάντο, ψητό κατσικίσιο τυρί. 8,00€  

Μπέικον, τσίλι, κρεμμύδι, γκούντα. 8,00€  

BAGELS AND SANDWICHES  

B.L.T.  
Μπέικον, τομάτα, σαλάτα, μαγιονέζα 7,50€  

Open (SW)  
Κρέμα τυριού, καπνιστό μπέικον, αβοκάντο, λαδολέμονο, σχοινόπρασο 7,50€   



Chicken Pesto (SW)  
Κοτόπουλο σχάρας, πεστο βασιλικού, φρέσκια τομάτα, κρέμα γραβιέρας Πάρου 8,00€   

Crab Brioche  
Φρέσκο καβούρι, μαγιονέζα, τσίλι, ξύσμα λεμόνι, ξύσμα λάιμ 9,00€  

Croque Madam Bagel 
Καπνιστή γαλοπούλα, μουστάρδα, χειροποίητη μπεσαμέλ, τηγανητό αυγό, σχοινόπρασο 8,00€  

Vegan Bagel 
Χειροποίητο μπιφτέκι λαχανικών, κρέμα αβοκάντο, τομάτα 9,00€  

Pancetta (SW) 
Αργοψημένη χοιρινή πανσέτα, μάνγκο chutney, μουστάρδα σε κόκκους, φρέσκια ρόκα 9,50€  

The Burger 
Μοσχαρίσιο μπιφτέκι, τσένταρ, μπέικον, τομάτα, iceberg, καραμελωμένα κρεμμύδια, πίκλα 

αγγούρι 9,00€ 

Tuna (SW) 
Φρέσκος τόνος μέτριος, μαγιονέζα sweet chilli, πίκλα κρεμμύδι, φρέσκια ρόκα 9,00€  

Lunch  

Truffle mushroom Mac and Cheese. € 9,00 

Ανάμεικτη πράσινη σαλάτα, μπέικον, παρμεζάνα, lemon mayo, ψητό κοτόπουλο. € 12,00 

Φιλέτο ψαριού ημέρας, ποσέ αυγό, σωτέ αλμυρίκι, hollandaise € 16,00 

Black Angus steak, τηγανιτές πατάτες, αυγά τηγανητά € 18,00 



PANCAKES  

Σοκολάτα, τριμμένο μπισκότο. € 8,00 

Ανάμεικτη σοκολάτα, τριμμένο Oreo. € 8,00 

Κρέμα Bueno, σάλτσα καραμέλοας, m&m’s. € 9,00 

Lemon curd, σορμπέ φράουλα, crumble καρυδιού. € 9,00 

Σφένδαμος, άχνη. € 8,00 

Μπέικον, τηγανητό αυγό, σφένδαμος. € 8,50 

Extras 

Μπέικον 1,00€ / Αβοκάντο 1,00€ / Αυγό 1,00€ / Παγωτό 1,50€ / Μπανάνα 0,50€ / Φράουλα 
1,00€ / Σφένδαμος 1,50€ / Μέλι 1,00€  

LIGHTS  

Φρυγανισμένα ψωμάκια, μαρμελάδα, μέλι, βούτυρο, αλλαντικά, τυριά, τοματίνια. 7,00€  

Γιαούρτι, φρέσκα φρούτα, μέλι, μούσλι. 7,50€ 

SMOOTHIES   

Καρπούζι, φράουλες, τζίντζερ, λάιμ.   7,00€  

Μάνγκο, βερίκοκο, πορτοκάλι, μαύρη ζάχαρη, λάιμ, κανέλα.  7,00€  



Πεπόνι, ακτινίδιο, γιαούρτι, μέλι, μπανάνα, κρέμα. 7,00€ 

ΧΥΜΟΙ  

Φρέσκο Πορτοκάλι. 3,50€  

Φυσική λεμονάδα με τζίντζερ. 5,00€  

Αντιοξειδωτικός χυμός με πεπόνι, δυόσμο, αγγούρι. Τονικ . 6,00€  

Καρότο, μήλο, πορτοκάλι. 5,00€  

Αντιοξειδωτικός χυμός με σέλερυ, πράσινο μήλο, μαϊντανό, αγγούρι, λεμόνι. 6,00€  

Πράσινο μήλο, τζίντζερ. 5,00€ 

Ανάμεικτος, φρούτα εποχής. 6,00€  
  

DRINKS 

Bloody Mary. 9,00€  

Mimosa. 9,00€  

Whiskey Sour. 9,00€ 
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