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
€4

BRUNCH SPECIALS
Ποικιλία από φρεσκοψημένες σφολιάτες
Baker’s Vienoisserie basket
Pancakes (V)
σιρόπι σφενδάμου / maple syrup
σάλτσα από βατόμουρα & μύρτιλο /
blueberry & bilberry sauce

SANDWICHES
€9

€10
€12

Πιτάκια ατμού (2 τμχ)
σιγοβρασμένο χοιρινό & σάλτσα hoisin
Steamed buns (2 pcs)
slow cooked pork & hoisin sauce

€9

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

€7

SALADS
Classic Caesar salad
τρυφερές καρδιές μαρουλιού με Caesar dressing
romaine hearts topped with Caesar dressing
Chicken Caesar salad
τρυφερές καρδιές μαρουλιού με κοτόπουλο & Caesar dressing
chicken & romaine hearts topped with Caesar dressing

€13

Σαλάτα ρόκα με πιπεριές (V)		
μαριναρισμένες πιπεριές, ρόδι, κόλιανδρος,
flakes παρμεζάνας, ξύδι βαλσάμικο
Rocket salad with peppers
marinated peppers, pomegranate, coriander,
parmesan flakes, balsamic vinegar

€14

Ανάμεικτη πράσινη
παντζάρι ψητό, μήλο, κατσικίσιο τυρί,
λιναρόσπορος & vinaigrette μηλόξιδου
Mixed green salad
grilled beetroot, apple, goat cheese,
flaxseed & apple cider vinegar sauce

€14

Club sandwich
κοτόπουλο, αυγό, τομάτα, μαρούλι, μπέικον & μαγιονέζα
chicken, egg, tomato, lettuce, bacon & mayonnaise

€13

Steak sandwich
καραμελωμένα κρεμμύδια, ρόκα & γλυκιά μουστάρδα dijon
caramelized onions, rocket & sweet dijon mustard

€16

ΝEW Taste hamburger
€22
American angus, λιωμένο τυρί comt� & μαγιονέζα με καπνιστή πάπρικα
American angus, comt� cheese & smoked paprika mayo sauce
Όλα τα sandwiches συνοδεύονται με πατάτες τηγανητές
All sandwiches are served with french fries

Μοσχαρίσια κοπή ημέρας
παρακαλούμε ρωτήστε τον σερβιτόρο για την επιλογή ημέρας
Beef cuts
please ask the waiter for our daily suggestion

€15

DESSERTS
NEW Taste ζεστά donuts			
γεμιστά με κρέμα βανίλιας και ζεστή σάλτσα σοκολάτας
NEW Taste warm donuts
filled with vanilla cream & hot chocolate sauce

€11

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

ORGANIC EGGS
Eggs benedict
με προσούτο San Daniele / with prosciutto San Daniele
με καπνιστό σολομό / with smoked salmon

€14
€16

Αυγά scrambled σε φρυγανισμένο ψωμί
με προσούτο San Daniele / with prosciutto San Daniele
με καπνιστό σολομό / with smoked salmon

€13
€14
€16

Αυγά καγιανά με σύγκλινο & φέτα
"Kagianas" with "sygklino" smoked pork & feta cheese

€14

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

€15

(V) Vegetarian 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.

