Breakfast menu
08:00 - 11:30

ΑΥΓΑ

POWER BOWLS

Βραστά Αυγά

Apple Pie Bowl (vegan)
με βρόμη, γάλα αμυγδάλου, καραμελωμένο
μήλο, καρύδια και κανέλλα

Αυγά Τηγανητά
με πεκορίνο Αμφιλοχίας, φρέσκια
ντομάτα, λούντζα συνοδευόμενο από
φρυγανισμένο ψωμί
Στραπατσάδα
με τομάτα, φέτα και βότανα της ελληνικής γης
Αυγά Ποσέ
σερβιρισμένα σε ψημένο ψωμί με μπέικον,
αβοκάντο και λάδι μέντας
Scrambled Eggs
Fritatas
Ομελέτα φούρνου με διαφορετική επιλογή
συστατικών από τον Σεφ μας – διαφορετική
κάθε μέρα

Greek Bowl
ρυζόγαλο αρωματισμένο με καφέ, σταφίδες
και αμύγδαλα
Exotic Bowl (vegan)
με γάλα καρύδας, σπόρους τσία,
καραμελωμένο ανανά και νιφάδες
καρύδας
Red Bowl
με γιαούρτι, γκρανόλα,
φρέσκιες φράουλες,
αποξηραμένα
κράνμπερις και
φουντούκια

Fritatas Light
Ομελέτα φούρνου με ασπράδια αυγού και
ψητά λαχανικά

VEGAN
Open Toast
με χούμους από αβοκάντο και σωτέ
μανιτάρια
Μπανανόψωμο
με βρόμη, φυστικοβούτυρο και σοκολάτα

SMOOTHIES
Smoothie με λεμόνι, τζίντζερ και μέλι
Smoothie με ταχίνι, πορτοκάλι και μέλι
Smoothie με πεπόνι και ανανά
Summer Smoothie με καρπούζι

Ενημερώστε μας για το γάλα της
επιλογής σας (αμυγδάλου, βρόμης,
καρύδας, σόγιας, χωρίς λακτόζη,
αγελαδινό πλήρες, αγελαδινό 2%,
κατσικίσιο)

PANCAKES
Pancakes
με αρώματα τσουρεκιού και πραλίνα
Αυγοφέτες
με μέλι, μους τυροβολιάς και ξηρούς καρπούς

Breakfast menu
08:00 - 11:30

EGGS

POWER BOWLS

Boiled Eggs

Apple Pie Bowl (vegan choice)
with oats, almond milk, caramelized apple,
walnuts and cinnamon

Fried eggs
with pecorino amfiloxias, fresh tomatoes,
lountza cheece and toasted bread
Strapatsada
scrambled egges cooked with fresh tomatoes,
feta cheese and herbs of the Greek land
Eggs Poached
served on toasted bread with bacon,
avocado and peppermint oil
Scrambled Eggs
Fritatas
Oven omelet with Chef’s selection of
ingredients - different every day

Greek Bowl
with rice pudding, flavored with coffee,
raisins and almonds
Exotic Bowl (vegan choice)
with coconut milk, chia seeds,
caramelized pineapple
and coconut flakes
Red Bowl
with yogurt, granola,
fresh strawberries,
dry cranberries
and hazelnuts

Fritatas Light
With white eggs and grilled vegetables

VEGAN
Open Toast
with avocado humus and sauted
mushrooms
Bananabread
with oats, peanuts butter and chocolate

SMOOTHIES
Smoothie with lemon, ginger and honey
Smoothie with tahini, orange and honey
Smoothie with melon and pineapple
Summer smoothie with watermelon

Let us know your milk preference
(almond milk, oat milk, coconut milk,
soya milk, lactose free, coat milk, full
fat or 2%)

PANCAKES
Pancakes
with tsoureki spices and praline
French toast
with honey, tyrovolia mousse and nuts

