BRE A K FA S T
Breakfast To Go
Παρακαλώ επικοινωνήστε με την Υποδοχή για το BREAKFAST TO GO πρωινό σας
Please contact our Reception to arrange your BREAKFAST TO GO

Breakfast A La Carte

New Taste Eggs

Φρεσκοστυμμένος χυμός πορτοκάλι
Freshly squeezed orange juice

€6

Ομελέτα - απλή
Omelette - plain

Φρεσκοστυμμένος χυμός γκρέιπφρουτ
Freshly squeezed grapefruit juice

€6

Oμελέτα - επιλογή υλικών
Omelette - selection of ingredients

€12

New Taste bakery
Ποικιλία από φρεσκοψημένες σπιτικές λιχουδιές,
κρουασάν βουτύρου & σοκολάτας, escargot &
brioche με βούτυρο, μαρμελάδα & μέλι
Ηοmemade bread & viennoiserie basket with
croissant, pain au chocolat, escargot & brioche
with butter, jam & honey

€9

Aυγά scrambled ή ποσέ με λουκάνικο
ή μπέικον, τομάτα & μανιτάρια
Scrambled or poached eggs with sausages or
bacon, tomato & mushrooms

€11

Aυγά benedict
Eggs benedict

€14

€2

Kαγιανά με σύγκλινο Mάνης
“Kagiana” with “siglino” from Mani

€13

Κρουασάν βουτύρου / Croissant

Aυγά Norwegian		
Norwegian eggs

€16

Κρουασάν σοκολάτας / Pain au chocolat

€2.4

Escargot

€2.4

Brioche

€2.2

Σπιτική πίτα ημέρας / Homemade greek pie of the day

€3.5

Pancakes με σιρόπι σφενδάμου
ή πραλίνα φουντουκιού		
Pancakes with maple syrup or hazelnut praline

€7

Σπιτικό ελληνικό παραδοσιακό γλυκό
Homemade greek dessert of the day

€4.5

Σπιτική granola / Homemade granola

€4

Επιλογή δημητριακών / Selection of cereals

€3

Φρέσκια φρουτοσαλάτα ή φρέσκα φρούτα
Fresh fruit salad or fresh fruits

€9

Ελληνικό γιαούρτι με μέλι / Greek yogurt with honey

€4.5

Ποικιλία τυριών / Cheese selection		

€12

Ποικιλία αλλαντικών / Cold cuts selection

€12

Ποικιλία τυριών & αλλαντικών
Cheese & cold cuts selection

€18

Καπνιστός σολoμός / Smoked salmon

€14

Γαλλικό τοστ / French toast

€5

HEALTHY OPTIONS
Open faced veggie sandwich (v)
πολύσπορο ψωμί, avocado,
μοσχολέμονο & έξτρα παρθένο ελαιόλαδο
multigrain bread, avocado, lime & extra virgin olive oil

€8

Open faced sandwich
καπνιστός σολομός, τυρί cottage & μοσχολέμονο
smoked salmon, cottage cheese & lime

€11

Αυγά scrambled ή ομελέτα, με ασπράδια
Egg white scrambled or egg white omelette

€10

€9

Coffee
Espresso, Macchiato
Double Espresso
Cappuccino, Latte
Freddo Espresso
Freddo Cappuccino

€4.3
€5.5
€5.5
€5
€6

Filter Coffee - Regular & Decaffeinated
Greek Coffee - Single / Double

€4.4
€3 / €4

Chocolate
Ζεστή / Κρύα Σοκολάτα
Hot / Cold Plain Chocolate

€6

Tea
Tea infusions

€5.5

BRE A K FA S T
Continental Breakfast
€16
Επιλογή καφέ, τσάι (ποικιλία γεύσεων), γάλα
Selection of coffee, infused tea, milk
Φρεσκοστυμμένος χυμός πορτοκάλι ή γκρέιπφρουτ
Freshly squeezed orange or grapefruit juice
Ποικιλία από φρεσκοψημένες σπιτικές λιχουδιές,
κρουασάν βουτύρου & σοκολάτας, escargot & brioche
με βούτυρο, μαρμελάδα & μέλι
Selection of hοmemade bread & viennoiserie basket with
croissant, pain au chocolat, escargot & brioche
with butter, jam & honey

American Breakfast
€23
Eπιλογή καφέ, τσάι (ποικιλία γεύσεων), γάλα
Selection of coffee, infused tea, milk
Φρεσκοστυμμένος χυμός πορτοκάλι ή γκρέιπφρουτ
Freshly squeezed orange or grapefruit juice
Ποικιλία από φρεσκοψημένες σπιτικές λιχουδιές,
κρουασάν βουτύρου & σοκολάτας, escargot &
brioche με βούτυρο, μαρμελάδα & μέλι
Selection of hοmemade bread & viennoiserie basket
with croissant, pain au chocolat, escargot &
brioche with butter, jam & honey
SELECTION OF NEW TASTE EGGS:

Healthy Breakfast
€20
Επιλογή καφέ & τσάι (ποικιλία γεύσεων), γάλα (0% ή 2% λιπαρά)
Selection of coffee & infused tea, milk (non fat or 2% fat)

Ομελέτα - απλή / Omelette - plain
Oμελέτα - επιλογή υλικών
Omelette - selection of ingredients

Φρεσκοστυμμένος χυμός πορτοκάλι ή γκρέιπφρουτ
Freshly squeezed orange or grapefruit juice

Αυγά scrambled με λουκάνικο ή μπέικον,
τομάτα & μανιτάρια
Scrambled eggs with sausage or bacon,
tomato & mushrooms

Booster καρότο, πορτοκάλι, μήλο, τζίντζερ
Booster carrot, orange, apple, ginger

Ποικιλία αλλαντικών
Selection of cold cuts
Ποικιλία τυριών
Cheese selection

Επιλογή δημητριακών & μούσλι
Selection of cereals & muesli
ή / οr
Σπιτική granola / Homemade granola

Επιλογή δημητριακών
Selection of cereals

Ελληνικό γιαούρτι με 0% λιπαρά, μέλι & σπιτική granola
Non fat greek yogurt with honey & homemade granola

Σπιτική granola
Homemade granola

Φρέσκα φρούτα ή φρουτοσαλάτα
Fresh fuits or fruit salad

Ελληνικό γιαούρτι με μέλι
Greek yogurt with honey

Φρεσκοψημένες σπιτικές λιχουδιές με μέλι και ταχίνι
& μαύρο πολύσπορο ψωμί
Freshly baked bread & viennoiserie basket with honey & tahini
& brown multigrain bread

Φρουτοσαλάτα ή φρούτα
Fresh fruit salad or fresh fruits

Open faced veggie sandwich (V)
πολύσπορο ψωμί, avocado,
μοσχολέμονο & έξτρα παρθένο ελαιόλαδο
Multigrain bread, avocado, lime & extra virgin olive oil
ή / οr
Open faced sandwich
καπνιστός σολομός, τυρί cottage & μοσχολέμονο
smoked salmon, cottage cheese & lime

Το American Breakfast συμπεριλαμβάνεται
στην τιμή δωματίου bed & breakfast.
American Breakfast is included in bed & breakfast room rate.

Αυγά scrambled ή ομελέτα, με ασπράδια
Egg white scrambled or egg white omelette

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 το τηγάνισμα είναι ηλιέλαιο.
The oil used for frying is sunflower oil.

Στις τιμές συμπεριλαμβάνονται όλοι οι φόροι
Prices are inclusive of all taxes
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)
Aγορανομικός Υπέυθυνος: Δημήτρης Βαλυράκης
Police Responsible: Dimitris Valyrakis

