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καθημερινά έ ως τις 16:00
"ΠΡΩΙΝΟ ΓΙΑ 2"

Αυγά τηγανιτά, αυγά βραστά 2τμχ , φέτες μπέικον, γραβιέρα Νάξου, chorizo, pancakes, φρουτοσαλάτα με
δυόσμο, παρφέ γιαούρτι, πραλίνα φουντουκιού, πραλίνα bueno, χειροποίητη μαρμελάδα μήλου, ψωμί με
φαγόπυρο και ψωμί χωριάτικο φρυγανισμένο
23€

"ΑΘΗΝΑ"

scrambled eggs πάνω σε ψωμί brioche με ψητά τοματίνια, μπέικον, σχοινόπρασο
και ανθότυρο
7,5€

"ΑΡΤΕΜΙΣ"

αυγά benedict πάνω σε English muffinς με μανιτάρια ψητά, σάλτσα hollandaise και πράσινη σαλάτα
7€

"ΗΦΑΙΣΤΟΣ"

τηγανιτά αυγά με chips πατάτας, κρέμα παρμεζάνας, τοματίνια ψητά, chorizo και λάδι λευκής τρούφας
8€

"ΧΩΡΙΑΤΙΚΗ ΟΜΕΛΕΤΑ"

με λουκάνικο χωριάτικο, πιπεριά πράσινη, ξινομυζήθρα, τοματίνια, μανιτάρια, φρέσκο κρεμμύδι και χωριάτικο
ψωμί
8€

"ΑΦΡΟΔΙΤΗ"

healthy toast με ψωμάκι ατμού, ποσέ αυγά, κρέμα αβοκάντο με κόλιανδρο, ψητά τοματίνια, γαλοπούλα βραστή
και πράσινη σαλάτα
9€

"ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ ΠΕΪΝΙΡΛΙ"

με σάλτσα τομάτας, γραβιέρα, μπέικον, τηγανητό αυγό
8,5€

"ΗΡΑΚΛΗΣ"

burger black angus (170γρ) με μαγιονέζα τρούφας, μαρούλι, τομάτα, καραμελωμένα κρεμμύδια, bbq sauce,
cheddar, bacon και καπνιστές πατάτες
15€

"ΕΡΜΗΣ"

open sandwich με κρέμα αβοκάντο, ψητά τοματίνια, ξύσμα lime, φύλλα κόλιανδρου και αυγό ποσέ
8€

"ΤΗΕ BOND"

sandwich με χωριάτικο ψωμί, τυρί, τομάτα, μπέικον, βραστό αυγό, γαλοπούλα βραστή,
μαρούλι, μαγιονέζα ταρτάρ και καπνιστές πατάτες
9,5€

"απολλωνας"

bagel pretzel με σουσάμι, καπνιστό σολομό, τυρί κρέμα με ξύσμα λεμόνι, άνηθο και καρέ τομάτα.
9€

"Choco Pancakes"

με πραλίνα φουντουκιού, granola με ruby σοκολάτα και flakes αμυγδάλου.
8€

"Healthy pancakes"

ολικής με μπανάνες, μέλι και κρέμα φυστικοβούτυρου
7,5€

"vegan carrot cake"

με φυτική κρέμα τυριού, γλάσο λεμόνι, καρύδια και σπόρους chia
8€

"αυγοφετεσ"

french toast brioche με ζάχαρη-κανέλα, χειροποίητη μαρμελάδα μήλου και καραμέλα
βουτύρου
7,5€
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everyday till 16:00

"BREAKFAST FOR 2"

Fried eggs, boiled eggs 2pcs, bacon slices, Naxos gruyere, chorizo, pancakes, fruit salad with mint, yogurt
parfait, hazelnut praline, bueno praline, handmade apple jam, backwheat and wholemeal bread
23€

"ATHENA"

scrambled eggs on brioche bread with grilled cherry tomatoes, bacon, chives
and cream cheese
7,5€

"Artemis"

eggs benedict on English muffins with grilled mushrooms, hollandaise sauce and green salad
7€

"HEPHAESTUS"

fried eggs with potato chips, parmesan cream, roasted cherry tomatoes, chorizo and white truffle oil
8€

"RUSTIC OMELETTE"

with rustic sausage, green pepper, xinomyzithra, cherry tomatoes, mushrooms, chives and rustic bread
8€

"Aphrodite"

healthy toast with steamed bread, poached eggs, avocado cream with coriander, grilled cherry tomatoes, boiled
turkey and green salad
9€

"HANDMADE PEINIRLI”

with tomato sauce, gruyere, bacon, fried egg
8,5€

"hercules"

burger black angus (170gr) with truffle mayo, lettuce, tomato, caramelized onions, bbq sauce, cheddar, bacon
and smoked potatoes
15€

"HERMES"

open sandwich with avocado cream, grilled cherry tomatoes, lime zest, coriander leaves and poached egg
8€

"THE BOND"

sandwich with rustic bread, cheese, tomato, bacon, boiled egg, boiled turkey, lettuce, tartar mayonnaise
and smoked potatoes
9,5€

"apollon"

bagel pretzel with sesame, smoked salmon, cream cheese with lemon zest and dill tomato
9€

"Choco Pancakes"

with hazelnut praline, granola with ruby chocolate and almond flakes
8€

"Healthy pancakes"

whole grain with bananas, honey and peanutbutter cream
7,5€

"vegan carrot cake"

with vegetable cream cheese, lemon icing, nuts and chia seeds
8€

"Egg slices"

french toast brioche with sugar and cinammon, handmade apple jam and taffy
7,50€

