ORGANIC EGGS

brunch menu
Πλατώ με σπιτικά οργανικά αρτοσκευάσματα
έξτρα παρθένο ελαιόλαδο & μαύρο αλάτι Χαβάης
Homemade organic artisanal bread platter
extra virgin olive oil & Hawaiian black sea salt

€3.50

BRUNCH SPECIALS
Ποικιλία από φρεσκοψημένες σφολιάτες
Baker’s Vienoisserie basket
Pancakes (V)
σιρόπι σφενδάμου / maple syrup
βύσσινο & τυρί κρέμα ricotta /
sour cherry & ricotta cream cheese
Πιτάκια ατμού (2τμχ)
σιγοβρασμένο χοιρινό & σάλτσα hoisin
Steamed buns
slow cooked pork & hoisin sauce

€9.00

€9.50
€12.00
€9.00

€14.00
€16.00

Αυγά scrambled σε φρυγανισμένο ψωμί
προσούτο San Daniele / prosciutto San Daniele
καπνιστός σολομός / smoked salmon

€13.00
€14.00
€16.00

Καγιανάς με απάκι & φέτα
€14.00
"Kagianas" with "apaki" smoked pork meat & feta cheese
Ομελέτα φρουτάλια
σαλάμι, πατάτα & γραβιέρα Τήνου
Cycladic frutalia omelette
salami, potato & Tinos graviera cheese

€12.00

Τηγανητά αυγά με σπαράγγια
λάδι τρούφας & παρμεζάνα
Fried eggs with asparagus
truffle oil & parmesan

€16.50

Τηγανητά αυγά με κολοκυθοανθούς
φέτα & λεμόνι
Fried eggs with zucchini flowers
feta cheese & lemon

€16.00

SANDWICHES

Σπιτικό γεμιστό κρουασάν
€11.00
καπνιστό ζαμπόν, κασέρι Ξάνθης & μαριναρισμένο αβοκάντο
σερβίρεται με πράσινη σαλάτα
Homemade filled croissant
smoked ham, kasseri Greek cheese from Xanthi & marinated avocado
served with green salad
Black angus mini burger
λιωμένο τυρί comt� & μαγιονέζα με καπνιστή πάπρικα
comt� cheese & smoked paprika mayo sauce

Eggs benedict
προσούτο San Daniele / prosciutto San Daniele
καπνιστός σολομός / smoked salmon

€6.50

Club sandwich
κοτόπουλο, αυγό, μπέικον & μαγιονέζα
chicken, egg, bacon & mayonnaise

€13.00

Steak sandwich
€15.00
καραμελωμένα κρεμμύδια, ρόκα & γλυκιά μουστάρδα dijon
caramelized onions, rocket & sweet dijon mustard
ΝEW Taste hamburger
€22.00
American angus, λιωμένο τυρί comt� & μαγιονέζα με καπνιστή πάπρικα
American angus, comt� cheese & smoked paprika mayo sauce
Βurger με τραγανό φιλέτο κοτόπουλο
παρμεζάνα & μαγιονέζα αρωματισμένη με τρούφα
Panko chicken fillet burger
parmesan cheese & truffle mayo sauce

€16.00

Croque Monsieur
€9.00
Croque Madame
€10.00
σερβίρεται με πράσινη σαλάτα / served with green salad		

Sandwich με καπνιστά μοσχαρίσια πλευρά		
μπέικον, αγγούρι τουρσί & σπιτική barbeque sauce
Smoked beef short rib sandwich
bacon, pickled cucumber & homemade barbeque sauce

€14.00

Παραδοσιακή πίτα ημέρας
ρωτήστε τον σερβιτόρο σας για την επιλογή της ημέρας
Traditional Greek pie of the day
please ask your waiter for our daily suggestions

Vegan burger με ρεβύθια (V)		
relish πιπεριάς, μαρούλι iceberg & τομάτα
Vegan burger with chickpeas
pepper relish, iceberg & tomato

€16.00

Στριφτή κιμαδόπιτα με καπνιστό χοιρομέρι
& γραβιέρα Κρήτης σερβίρεται με πράσινη σαλάτα
Twisted minced meat pie with smoked ham
& Cretan graviera cheese served with green salad

€10.00

€7.00

SALADS
Classic Caesar salad
€13.00
τρυφερές καρδιές μαρουλιού με Caesar dressing
romaine hearts topped with Caesar dressing
Chicken Caesar salad
€15.00
τρυφερές καρδιές μαρουλιού με κοτόπουλο & Caesar dressing
chicken & romaine hearts topped with Caesar dressing
Mixed Green (V)
ψητά λαχανικά, μανούρι, τοματίνια
& vinaigrette από μαύρο βαλσάμικο
grilled vegetables, manouri cheese, cherry tomatoes
& dark balsamic vinaigrette

Όλα τα sandwiches συνοδεύονται με πατάτες τηγανιτές
All sandwiches are served with french fries

Black Angus steak
Ρωτήστε τον σερβιτόρο σας για την επιλογή της ημέρας
Please ask your waiter for cut choices

DESSERTS

€15.00

Σαλάτα με μαραθόριζα & μήλο (V)
€15.00
σπανάκι, αλμυρή γκρανόλα, καπνιστό Μετσοβόνε & vinaigrette
λεμονιού με σαφράν
Apple fennel salad
spinach, savoury granola, Metsovone smoked Greek cheese
& lemon saffron vinaigrette

New Taste ζεστά donuts
γεμιστά με κρέμα βανίλιας & ζεστή σάλτσα σοκολάτας
New Taste warm donuts
vanilla cream & hot chocolate sauce

€11.00

Γλυκό ημέρας
Dessert of the day

€10.00

Ρωτήστε τον σερβιτόρο σας για τις επιλογές των γλυκών
Please ask your waiter for our dessert suggestions

BLOODY MARY STATION

Φρέσκος χυμός τομάτας με λαχανικά
€9.50
σερβίρεται σε πιατέλα για να αναμείξετε οι ίδιοι τα μπαχαρικά
Fresh tomato juice with vegetables
served on a platter to mix your own spices
Virgin Mary
€9.50
100% ελληνικός τοματοχυμός, γλυκό κόκκινο φρέσκο πιπέρι,
σως Worcestershire, ταμπάσκο, φρεσκοστυμμένο λεμόνι,
θαλασσινό αλάτι & μείγμα μπαχαρικών
100% Greek tomato juice, red sweet fresh pepper,
worcestershire sauce, tabasco, fresh lemon,
sea salt & mixed spices

Bloody Mary
100% ελληνικός τοματοχυμός, βότκα,
γλυκό κόκκινο φρέσκο πιπέρι,
σως worcestershire, φρεσκοστυμμένο λεμόνι,
θαλασσινό αλάτι & μείγμα μπαχαρικών
100% Greek tomato juice, vodka, red sweet fresh pepper,
worcestershire sauce, tabasco, fresh lemon,
sea salt & mixed spices

€11.00

Ginny Sunny
100% ελληνικός τοματοχυμός, τζιν, τζίντζερ,
φρέσκα φύλλα βασιλικού
100% Greek tomato juice, gin, ginger, fresh basil leaves

€11.00

Detox
σέλινο, αχλάδι, πράσινο μήλο
celery, pear, green apple
€7.50
Exotic
ανανάς, mango, passion fruit, μπανάνα, νερό καρύδας
pineapple, mango, passion fruit, banana, coconut water
€7.50
Booster
καρότο, πορτοκάλι, μήλο, ginger
carrot, orange, red apple, ginger
€7.50

(V) Vegeterian dish
Αν είστε αλλεργικός ή έχετε δυσανεξία σε κάποιο συστατικό των τροφίμων,
παρακαλώ ενημερώστε μας
If you are allergic or have an intolerance to a food ingredient, please let us know
Το λάδι που χρησιμοποιείται για τις σαλάτες είναι ελαιόλαδο και για το τηγάνισμα
ηλιέλαιο. Η φέτα που χρησιμοποιείται είναι Καλαβρύτων.
The oil used for salads and food preparation is olive oil and for frying is sunflower oil.
Feta cheese used is Kalavriton.
Executive Chef: Μπάμπης Κουντούρης | Babis Kountouris
Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν όλους τους νόμιμους φόρους.
Prices are inclusive of all legal taxes.
Αγορανομικός υπεύθυνος: Δημήτρης Βαλυράκης
Police Responsible: Dimitris Valyrakis

Ο Καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει εάν δεν λάβει το νόμιμο
παραστατικό στοιχείο (απόδειξη-τιμολόγιο) | Consumer is not obliged to pay if the
notice of the payment has not been received (receipt-invoice)
GR Το κατάστημα υποχρεούται να διαθέτει έντυπα δελτία σε θήκη δίπλα στην έξοδο
για την διατύπωση οποιασδήποτε διαμαρτυρίας. | GB The shop is obliged to have
printed documents, in a safe case by the exit, for the purpose of registering any
complaints. | F Le magazin doit disposer des bulletins imprimes, dans une case
speciale a cote de la sortie, pour la formulation de toute plainte. | D Das Lokal ist
verpflichtet Formulare in einem gesonderten Fach am Ausgang zur Verfugung zu
stellen, um gegenbenefalls Beschwerden anzugeben.

