FRESHLY SQUEEZED

Μια επιλογή από φρεσκοστιµένο χυµό πορτοκάλι
ή µικτά εποχιακά φρούτα
5€

MILK SHAKE

µε διάφορες γεύσεις παγωτού 5.5€
µε παγωτό κάνναβη 6.5€

Le brunch
ΣΕΡΒΙΡΕΤΑΙ 9:00 - 15:00

SMOOTHIES

Croque monsieur 7€
+ αυγό τηγανιτό µε αφρό hollandaise 2€
η αυθεντική εκδοχή µε prosciutto cotto + κρέµα τυριών
πάνω σε κρατσανιστή φέτα ζυµωτού ψωµιού

µε sorbet φράουλα ή µάνγκο 6.5€

Croque signore 8€
+ αυγό τηγανιτό µε αφρό hollandaise 2€
η smoky παραλλαγή µε prosciutto + κρέµα καπνιστού provolone
πάνω σε κρατσανιστή φέτα ζυµωτού ψωµιού

SELECTION OF TEA & COFFEE…
Ελληνικός καφές / ∆ιπλός Ελληνικός καφές
Espresso-Espresso Double
Espresso Corretto
Espresso Freddo / Capppuccino Freddo
Cappuccino
Americano
Kαφές Φίλτρου
Caffé con Hielo
Flat white freddo
Hot /Cold Chocolate
Kusmi Tea Selection
Χαµοµήλι

3€ / 3.5€
2.5€ / 3.5€
3€
3.5€ / 4€
3.5€
3.5€
3.5€
3.5€
4€
4€
5€
5€

Eggs benedict 8€
µε prosciutto cotto ή smoked salmon
πάνω στο χειροποίητο potato bun µας, µε αυγό ποσέ + αφρό hollandaise
Αυγά µάτια 8€
µε πατάτες bravas + καπνιστή πανσέτα
Scrambled eggs 7.5€
µε avocado, πάνω σε φρυγανισµένη µπαγκέτα
Νάρκισσος basket 6€
ποικιλία από ψωµάκια + κρουασάν,
µε σπιτικό βούτυρο, χειροποίητη µαρµελάδα εποχής
ή chutney, µέλι + πραλίνα
Vegan wrap 6€
µε αβοκάντο, κινόα, ντοµάτα + φύλλα σαλάτας
Acai bowl 9€
µε φρούτα εποχής, κακάο + τσίλι
Narkissos Pancakes 7€
µε λευκή σοκολάτα, φράουλες, γιαούρτι + τζίντζερ
Pancakes 7€
µε πραλίνα + φουντούκια

AΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: IΩΑΝΝΗΣ ΜΩΡΑΚΗΣ
ΣΤΙΣ ΤΙMΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝONΤΑΙ Φ.Π.Α KAI ΟΛΕΣ ΟΙ ΝΟΜΙΜΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ.
ΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΡΤΩΝ POS
ΓΙΑ ΑΝΕΠΑΦΗ ΠΛΗΡΩΜΗ. Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ
ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ).
ΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΝΤΥΠΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΣΗ ΔΙΠΛΑ ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ.

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΕΝΗΜΕΡΩΣΤΕ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ

Viennoiserie

PREMIUM SANDWICHES
µέσα στα χειροποίητα potato buns µας

Σπανακοτυρόπιτα µε χειροποίητο φύλλο 3€
Lobster + Shrimp Roll 14€
µε αστακό, γαρίδες + homemade mayo sauce θαλασσινών
Σπιτική τυρόπιτα κουρού 3,5€

Σπιτική τυρόπιτα κουρού πολύσπορη 3,5€

Roast Beef 12,5€
µε καραµελωµενα κρεµµύδια + γκρατιναρισµένο brie
Crispy Chicken 8€
µε παναρισµενο κοτόπουλο + cheddar sauce

Quiche Lorraine affumicata 5€
µε καπνιστή πανσέτα + edam

Quiche Σολοµού 6,5€
καπνισµένου στην κουζίνα µας, µε πράσσο, κρεµµυδάκι + µάραθο

Tsoureki Rolls 1,7€ / τµχ.
µε σοκολάτα ή κανέλα ή φρέσκο µήλο µε cognac

Tigrés 0,8€ / τµχ.
µε πικραµύγδαλο + choco chips

Madeleines 0,30€ / τµχ.
µε πούδρα αµυγδάλου + ξύσµα λεµονιού

Βrownies 2€ / κοµ.

Croissant
βουτύρου 2,5€ / πολύσπορο 3€
roll σοκολάτας ή blueberry 3,5€

Σφολιάτα finger 2,5€
µε choco chips ή πραλίνα
Σφολιάτα mini finger 1,2€
µε µύρτιλο

SANDWICHES
Καπνιστός Σολοµός 7€
µε κρέµα τυριού µέσα σε κρουασάν πολύσπορο
Saltibocca Falafel 5,5€
µε πουρέ αβοκάντο, καπνιστή µελιτζάνα + τραγανούς ρεβιθοκεφτέδες
Παστράµι 6,5€
µε κατσικίσιο τυρί + chutney µήλου µέσα σε µπαγκέτα
Prosciutto 6,5€
µε flakes παρµεζάνας + καπνιστή µαγιονέζα µέσα σε µπαγκέτα
Πικάντικη Spianata 6,5€
µέσα σε ψωµί laugen, µε homemade mayo
Mini Caprese 2,5€
µε πέστο βασιλικού + καρύδι µέσα σε πολύσπορο ψωµάκι
Mini Classique 2,5€
µε γαλοπούλα, τυρί, ντοµάτα + φύλλα σαλάτας
µέσα σε πολύσπορο ψωµάκι

CLUB SANDWICHES
µε brioche παραγωγής µας

κοτόπουλο bacon 10€ / καπνιστός σολοµός 12€

