brunch menu
BRUNCH SPECIALS

ORGANIC EGGS

Πλατώ με σπιτικά οργανικά αρτοσκευάσματα
έξτρα παρθένο ελαιόλαδο & ανθός αλατιού Μεσολογγίου
Homemade organic artisanal bread platter
extra virgin olive oil & ‘fleur de sel’ from Messolonghi

€4

Ποικιλία από φρεσκοψημένες σφολιάτες
Viennoiserie basket

€9

Acai Bowl
γάλα αμυγδάλου, μύρτιλα, φασόλι tonka
& σπιτική granola ξηρών καρπών
almond milk, blueberries,
tonka bean & homemade granola with nuts

€9

Pancakes
σιρόπι σφενδάμου / maple syrup
φιστικοβούτυρο & σάλτσα αλμυρής καραμέλας
peanut butter & salted caramel sauce

Norwegian Eggs
με καπνιστό σολομό / with smoked salmon

€9
€12
€14

Black Angus Mini Burger
λιωμένο τυρί comté & μαγιονέζα με καπνιστή πάπρικα
comté cheese & smoked paprika mayo sauce

€6

€10

Croque Monsieur 		
σερβίρεται με πράσινη σαλάτα
served with green salad

€9

Croque Madame 			
σερβίρεται με πράσινη σαλάτα
served with green salad

€10

Παραδοσιακή πίτα ημέρας 		
σερβίρεται με πράσινη σαλάτα
ρωτήστε τον σερβιτόρο σας για την επιλογή ημέρας
Traditional Greek pie of the day
served with green salad
please ask the waiter for the pie dish of the day

Αυγά scrambled σε φρυγανισμένο ψωμί /
Scrambled eggs on toasted bread
με προσούτο San Daniele / with prosciutto San Daniele
με καπνιστό σολομό / with smoked salmon
Αυγά καγιανά
σύγκλινο & φέτα Καλαβρύτων
Tomato scrambled eggs ‘Kagiana’
smoked pork & feta cheese

French Toast
καραμελωμένο brioche, βατόμουρα & κηρήθρα μελιού
caramelized brioche, raspberries & honeycomb

Παραδοσιακή μαραθόπιτα με κοπανιστή Μυκόνου
σερβίρεται με πράσινη σαλάτα
Traditional fennel pie with kopanisti cheese from Mykonos
served with green salad

Eggs Benedict
με προσούτο San Daniele / with prosciutto San Daniele

€7

€14
€16

€13
€14
€16
€14

Αυγά ποσέ με λουκάνικο chorizo à la Bolognese
€16
σιγοψημένη σάλτσα από ντοματίνια & μυρωδικά σε ελαιόλαδο
Poached eggs with chorizo à la Bolognese
slow-simmered sauce from cherry tomatoes & herbs in olive oil
Τηγανητά αυγά 		
με σπαράγγια, παρμεζάνα & λάδι τρούφας
Sunny-side up eggs
with asparagus, parmesan & truffle oil

€16

Τηγανητά αυγά με στάκα		
πατάτες, κρητικό στακοβούτυρο & βότανα
Sunny-side up eggs with staka butter
french fries, staka butter from Crete & herbs

€15

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

€13

Steak sandwich 		
€16
καραμελωμένα κρεμμύδια, καπνιστό μετσοβόνε,
ρόκα & γλυκιά μουστάρδα Dijon
caramelized onions, Metsovone smoked cheese, rocket & sweet
Dijon mustard
'NEW Taste' burger 		
€22
American Angus με τυρί comté & μαγιονέζα καπνιστής πάπρικας
American Angus, comté cheese & smoked paprika mayonnaise

SALADS
Classic Caesar salad 				
τρυφερές καρδιές μαρουλιού με Caesar dressing
romaine hearts topped with Caesar dressing

€13

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

€15

Kale Salad 			
ραντίτσιο, κομπόστα πράσινου μήλου, τραγανά ρεβίθια,
vinaigrette μουστάρδας με κουρκουμά
Σαλάτα Kale
radicchio, green apple compote, crispy roasted chickpeas,
mustard vinaigrette with turmeric

€14

Σαλάτα σπαράγγια & κολοκυθάκια		
φύτρες μυρωδικών, flakes αμυγδάλου
& vinaigrette από πέστο βασιλικού
Asparagus & courgettes salad
micro herbs, almond flakes & vinaigrette from basil pesto

€15

Βurger με τραγανό κοτόπουλo σε panko 		
παρμεζάνα & μαγιονέζα αρωματισμένη με τρούφα
Crispy panko chicken burger
parmesan & mayonnaise flavored with truffle

€16

Toasted vegan sandwich 		
€14
αβοκάντο, μανιτάρια πλευρώτους στη σχάρα,
ντομάτα & σάλτσα ταρτάρ
avocado écrasé, grilled oyster mushroom, tomato & tartar sauce
Vegan κινόα burger 		
κινόα, λαχανικά εποχής & relish καυτερής πιπεριάς
Vegan quinoa burger
quinoa, seasonal vegetables & hot pepper relish

€16

Όλα τα sandwiches συνοδεύονται με πατάτες τηγανητές
All sandwiches are served with french fries
Μοσχαρίσια κοπή Black Angus
Παρακαλούμε ρωτήστε τον σερβιτόρο για την επιλογή ημέρας
Black Angus beef cut
Please ask your waiter for today's selection

DESSERTS

SMOOTHIES

NEW Taste ζεστά donuts 			
κρέμα βανίλιας & ζεστή σάλτσα σοκολάτας
NEW Taste warm donuts
vanilla cream & warm chocolate sauce

€11

Ζεστό cookie σοκολάτας 		
πραλίνα αμυγδάλου & παγωτό βανίλια
Warm chocolate cookie
almond praline & vanilla ice cream

€12

Crumble μήλου 		
κανέλα, καστανή ζάχαρη, αρωματισμένο με Calvados
Apple crumble
cinnamon, brown sugar, flavored with Calvados

€10

Detox 		
σέλινο, αχλάδι, πράσινο μήλο
celery, pear, green apple

€7

Exotic 			
ανανάς, mango, passion fruit, μπανάνα, νερό καρύδας
pineapple, mango, passion fruit, banana, coconut water

€8

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

€7

BLOODY MARY SELECTION

Φρέσκος χυμός ντομάτας με λαχανικά
Fresh tomato juice with vegetables

€8

Virgin Mary
100% ελληνικός ντοματοχυμός, φρέσκο γλυκό κόκκινο πιπέρι,
σως Worcestershire, ταμπάσκο, φρεσκοστυμμένο λεμόνι,
θαλασσινό αλάτι & μείγμα μπαχαρικών
100% Greek tomato juice, freshly ground sweet red pepper,
worcestershire sauce, tabasco, fresh lemon,
sea salt & mixed spices

€9

Bloody Mary
€11
100% ελληνικός ντοματοχυμός, βότκα,
φρέσκο γλυκό κόκκινο πιπέρι,
σως worcestershire, φρεσκοστυμμένο λεμόνι,
θαλασσινό αλάτι & μείγμα μπαχαρικών
100% Greek tomato juice, vodka, freshly ground sweet red pepper,
worcestershire sauce, tabasco, fresh lemon,
sea salt & mixed spices
Ginny Sunny
100% ελληνικός ντοματοχυμός, τζιν, τζίντζερ,
φρέσκα φύλλα βασιλικού
100% Greek tomato juice, gin, ginger, fresh basil leaves

€11

Παρακαλούμε ρωτήστε τον σερβιτόρο για τις vegetarian & vegan προτάσεις του μενού.
Please ask your waiter of the menu's vegetarian & vegan options.

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

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)

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.

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.

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

