
Juices smoothies
FRESH ORANGE JUICE (250ML)   €5.50
Φρέσκος χυμός πορτοκάλι

MIXED FRESH FRUIT SMOOTHIE (250ML)   €6.00
Σμούθι με φρέσκα φρούτα

ENERGY BURST   €5.00
Mango, strawberries, blueberries, ginger, coriander, lime, apple and mango juice /  
Σμούθι με μάνγκο, φράουλες, μούρα, τζίτζερ, κόλιανδρος, λάιμ, μήλο μαζί με χυμό μάνγκο

Eggs
TRADITIONAL SPANISH OMELET     €9.00
The original tortilla De Patatas omelet recipe with potatoes, onion, green and red bell  
pepper and Spanish Chorizo sausage / H αυθεντική Ισπανική ομελέτα, με πατάτες, κρεμμύδια, 
κόκκινες και πράσινες πιπεριές, μαζί με ισπανικό λουκάνικο τσοριθο 

FLUFFY OMELET     €8.50
3 Eggs fluffy omelet with mushrooms and cheese / Oμελέτα με μανιτάρια και τυρί

EGGS BENEDICT       €8.00
Two poached eggs served on a freshly baked English muffin with smoked bacon, topped with 
hollandaise sauce / 2 αυγα ποσαρισμενα πανω σε φρεσκοψημενο αγγλικο ψωμακι  
με καπνιστο μπεικον, σερβιρισμενα με σος ολλαντεζ

EGGS ROYALE       €9.50
Two poached eggs served on deliciously toasted rye bread, topped with oak smoked  
salmon avocado puree and hollandaise sauce / 2 αυγά ποσαρισμένα  σερβιρισμένα πάνω 
σε φρυγανισμένο ψωμί σικάλεως μαζί με καπνιστό σολωμό, πουρέ από αβοκάντο και σος 
Oλλαντέζ

SCRAMBLE EGGS AND AVOCADO      €8.50
Freshly made scramble eggs served on a crispy wholegrain batard layered with lemon infused 
fresh avocado puree and sprinkled chives / Aυγά σκραμπλ, σερβιρισμένα σε ψωμί ολικής 
αλέσεως, μαζί με αβοκάντο πουρέ εμποτισμένο με φρέσκο λεμονί

EGGS PARMIGGIANO      €7.50
Two eggs served in cocotte dish layered with fresh tomato and basil sauce. Topped with indulg-
ing  parmiggiano cheese and baked to a golden gratin. Accompanied  
with toasted sourdough bread / Aυγά ψημένα στον φουρνο σε κεραμικό σκεύος  
μαζί με φρέσκα ντομάτα και σος βασιλικού και τριμμένη παρμεζάνα συνοδεύεται  
με προζυμένο  ψωμί

Bakery and More
CROISSANT (90GR)      €4.00
Served with strawberry jam and butter / Kρουασάν βουτύρου σερβιρισμένο  
με μαρμελάδα φράουλας και βούτυρο 

CHOCOLATE CROISSANT (90GR)      €4.50
Κρουασάν με γέμιση σοκολάτας 

CROQUE MADAME      €8.00
Toasted batard loaf bread with bechamel sauce, ham, cheddar cheese, gratinated and topped 
with fried eggs and cheese. Accompanied with a seasonal side salad / Φρυγανισμένο ψωμί  
με σος μπεσαμέλ, χαμ, τυρί τσένταρ, γκρατιναρισμένο, 2 τηγανιτά αυγά και τυρί. Συνοδεύεται 
με σαλάτα εποχής 

TRADITIONAL CYPRIOT FLAVORS       €9.50
Grilled halloumi, traditional smoked pork loin, sausage, grilled tomato, fried egg, butter and 
jam wholegrain bread / Χαλούμι στη σχάρα, καπνιστή χοιρινή λούντζα, λουκάνικο, ντομάτα 
στην σχάρα, τηγανιτό αυγό, συνοδεύονται με βούτυρο, μαρμελάδα και ψωμί ολικής αλέσεως 

BAGEL WITH SALMON       €8.50
Freshly baked bagel with smoked salmon, cream cheese / Φρέσκο ψωμάκι μπέιγκελ  
με καπνιστό σολωμό και τυρί κρέμα

BAGEL WITH AVOCADO AND CREAM CHEESE      € 7.50
Freshly baked poppy seeds bagel with slices of fresh avocado, cream cheese / Φρέσκο ψωμάκι 
μπλέιγκελ με παπαρουνόσπορους, φρέσκο αβοκάντο και τυρί κρέμα

Go Healthy
LIGHT SCRAMBLE      €6.00
Egg whites scramble served on top of crispy wholegrain toasted batard accompanied 
with avocado / Σκραμπλ μόνο με ασπράδι, πάνω σε φρυγανισμένο ψωμί ολικής αλέσεως 
συνοδευόμενο με αβοκάντο

FALAFEL PLATE     €6.50
Falafel plate serve with tahini dip, a selection of crudites crudities carrots, cucumber , 
cherry tomatoes and olives serve with Greek pitta / Φαλάφελ σερβιρισμένα με σος ταχίνι, 
συνοδεύεται με λαχανικά, καρότο, αγγουράκι,  ντοματινια  και ελιές, μαζί με Ελληνική πίττα 

YOGHURT AND GRAINS     €5.00
Strained yoghurt topped with honey and assortment of sunflower seeds, pumpkin seeds, 
roasted pecans and almonds / Στραγγιστό γιαούρτι σερβιρισμένο με μέλι, ηλιόσπορους, 
κολοκυθόσπορους, καβουρδισμένα αμύγδαλα και καρύδια-πεκαν    

GRANOLA AND FRUIT YOGHURT     €5.00
Strained yoghurt topped, with crunchy granola bites, honey and fresh seasonal fruits / 
Στραγγιστό γιαούρτι μαζί με γκρανόλα δημητριακών, μέλι και φρέσκα φρούτα εποχής 

Sweet Breakfast
PANCAKE WITH OATS, MAPLE SYRUP,  
STRAWBERRIES, BLUEBERRIES AND NUTS       €8.00
Κρέπες με βρώμη, σιρόπι  σφένδαμου, βατόμουρα και ξηρούς καρπούς 

CHOCOLATE TEMPTATION       €8.00
American pancakes layered with delicious hazelnut chocolate filling and selection of fresh  
berries and cookies / Τηγανίτες Αμερικάνικου τύπου, με στρώσεις από σοκολάτα, φρέσκα 
μούρα και μπισκότο 

WAFFLES       €9.00
Peanut butter, bananas, blueberries and strawberries / Βάφλες με φυστικοβούτυρο  
μπανάνες, μούρα, και φράουλες

Brunch Menu

Allergens & Notices
  GLUTEN / ΓΛΟΥΤEΝΗ |  MILK / ΓΑΛΑ |  ΕGG / ΑΥΓΟ |  NUTS / ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ | 

 FISH / ΨΑΡΙ |  SESAME / ΣΟΥΣΑΜΙ |  VEGETARIAN / ΧΟΡΤΟΦΑΓΙΚΟ

All Taxes included in above prices | Όλοι οι Φόροι συμπεριλαμβάνονται


