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Στραπατσάδα (Καγιανάς) 9,00€
με τομάτα και φέτα σε φρυγανισμένο ζυμωτό ψωμί 
Strapatsada (Kajanas)
Greek traditional cooked scramled eggs
with tomato and feta on toasted bread

Γιαούρτι ελληνικό πρόβειο 6,50€
με θυμαρίσιο μέλι και καρυδόψιχα
Greek sheep yogurt
with thyme honey and walnut kernels

Γιαούρτι ελληνικό πρόβειο 7,50€
με φρουτοσαλάτα και θυμαρίσιο μέλι
Greek sheep yogurt
with fruit salad and thyme honey

Κέικ ημέρας 4,10€
καθημερινά ετοιμάζουμε κέικ
από το ζαχαροπλαστείο μας σε διάφορες γεύσεις 
Cake of the day
Εvery day we prepare cakes
from our patisserie in various flavors

Μαλακά μπισκότα με σοκολάτα, βανίλια, ή βρώμη 4,50€
Soft cookies with chocolate, vanilla, or oats

Αφράτες τηγανίτες από ξινόγαλο 7,50€
με θυμαρίσιο μέλι και καρυδόψιχα
Fluffy sour milk pancakes
with thyme honey and walnut kernels

Αφράτες τηγανίτες από ξινόγαλο 8,00€
με φρέσκα φρούτα, δυόσμο και χαρουπόμελο
Fluffy sour milk pancakes
with fresh fruit, mint and carob honey

Μυζηθρόπιτα νεράτη 8,00€
με θυμαρίσιο μέλι και κανέλα
Water growed soft cheese pie
with thyme honey and cinnamon

ΠΡΩΙΝΟ
BREAKFAST
 
Ελληνικό πρωινό απλό   8,70€
Φρέσκο ζυμωτό ψωμί, βούτυρο Κερκύρας, 
θυμαρίσιο μέλι, σπιτική μαρμελάδα, αυγά μάτια 
και φρέσκο χυμό πορτοκάλι
Greek breakfast
Fresh sourdough bread, Corfu butter, thyme honey, 
homemade jam, sunny side up eggs and fresh orange juice 

Ελληνικό πρωινό ευ ζην 9,20€
Ψωμί από χαρούπι, θυμαρίσιο μέλι, Μακεδονικό ταχίνι,
ξηρούς καρπούς, αποξηραμένα φρούτα και αντιοξειδωτικό τσάι 
Healthy Greek breakfast
Carod dean bread, thyme honey, Macedonian tahini, 
nuts, dried fruits and antitoxin tea 

Ολιστικό Ελληνικό πρωινό 13,00€
Ζυμωτός φρέσκος άρτος, βούτυρο Κερκύρας, 
θυμαρίσιο μέλι, σπιτική μαρμελάδα, γιαούρτι,
φρέσκα φρούτα, πίτα ημέρας, τομάτα, ελιές,
γραβιέρα, μανούρι και βραστό αυγό 
Holistic Greek breakfast
Fermented fresh bread, Corfu butter, thyme honey,
homemade jam, yogurt, fresh fruit, pie of the day,
tomato, olives, gruyere, manouri and boiled egg

Πίτα ημέρας 7,50€
Καθημερινά ψήνουμε παραδοσιακές πίτες
με διάφορες γεύσεις 
Pie of the day
Every day we bake traditional pies with different flavors

Αυγά μάτια τηγανητά με απάκι και στακοβούτυρο 7,00€
Sunny side up eggs with apaki and butter milk from Crete 

Ομελέτα με καπνιστό χοιρομέρι και γραβιέρα 9,00€
Omelette with smoked ham and gruyere

Ομελέτα με γραβιέρα, σπανάκι, τομάτα 9,00€
και καπνιστή γαλοπούλα
Omelette with gruyere, spinach,
tomato and smoked turkey

T o  π ρ ω ι ν ό  σ ε ρ β ί ρ ε τ α ι  έ ω ς  τ ι ς  1 2 : 0 0
B r e a k f a s t  i s  s e r v e d  u n t i l  1 2 : 0 0



ΓΛΥΚΑ
DESSERTS

Μηλόπιτα ζεστή 7,00€
με καραμελωμένα μήλα 
Σας το προτείνουμε και με παγωτό βανίλια 8,50€
Warm apple pie
with caramelised apples
We also recommend it with vanilla ice cream 

Ζεστή κρέμα μπουγάτσας 7,50€
με τραγανό φύλλο και κανελοζάχαρη
Warm phyllo pie cream “bougatsa”
with crispy pastry phyllo and cinnamon sugar

Καρυδόπιτα με σοκολάτα “μελαχρινή” 7,50€
Σας το προτείνουμε και με παγωτό σοκολάτα 8,50€ 
Walnut pie with chocolate “melahrini”
We also recommend it with chocolate ice cream

Γαλατόπιτα παραδοσιακή 8,50€
με καμένη ζάχαρη, παγωτό καϊμάκι
και γλυκό του κουταλιού βύσσινο
Traditional milk pie
with burnt sugar, ice cream
and sour cherry spoon sweet

SNACK
SNACK
 
Κουλούρι Θεσσαλονίκης γεμιστό 6,00€
με κατίκι Δομοκού, τομάτα,
βασιλικό και ελαιόλαδο
Stuffed Thessaloniki bagel
with Domokou cottage cheese, tomato, 
basil and olive oil

Ψωμάκι πολύσπορο σάντουιτς 7,50€
με χοιρομέρι, κασέρι Π.Ο.Π., μουστάρδα,
μαρούλι, τομάτα και πίκλα αγγουριού 
Multigrain bread sandwich
with ham, PDO cheese, mustard, lettuce,
tomato and cucumber pickles 

Ψωμί Ζέας 8,50€
με ψητό κοτόπουλο, γραβιέρα, λιαστή τομάτα
με κρέμα πιπεριάς, πιπεράτη ρόκα και φύτρες 
“Zeas” bread
with grilled chicken, gruyere, sun-dried tomato
with red pepper cream, peppery rocket and green sprouts 

Το δικό μας τριπλό σάντουιτς 9,00€
με κρέμα αβοκάντο, χοιρομέρι, γαλοπούλα, γραβιέρα, 
μαρούλι, τομάτα και αυγό 
Our triple sandwich
with avocado cream, ham, turkey, gruyere, lettuce, 
tomato and egg 

Ψημένο σάντουιτς (toast) 4,50€
με σταρένιο ψωμί ή ολικής άλεσης, χοιρομέρι
ή γαλοπούλα ή σαλάμι, τομάτα, μαρούλι και γραβιέρα 
Baked toast
with whole wheat or whole wheat bread, ham or turkey
or salami, tomato, lettuce and gruyere 



Παρακαλώ ενημερώστε μας

για τυχόν αλλεργίες

σε συγκεκριμένα τρόφιμα

για να σας καθοδηγήσουμε

κατά την επιλογή των πιάτων.

Please inform us for any allergies

so that our staff

can guide you through the menu.



Aγορανομικός Υπεύθυνος: Γιώργος Ρίζος
Manager in charge: George Rizos

Οι τιμές περιλαμβάνουν όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις
Price include all legal charges

Το κατάστημα υποχρεούται να διαθέτει έντυπα δελτία
σε ειδική θήκη δίπλα στην έξοδο, για οποιαδήποτε διαμαρτυρία

The establishment is obliged to have printed forms
available in a special location near the exit

for the registration of complaints

*Τα προϊόντα με αστερίσκο είναι κατεψυγμένα
*Frozen products

Στις σαλάτες και στα μαγειρευτά 
χρησιμοποιούμε έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

In salads and cooking we use extra virgin greek olive oil
H φέτα είναι ελληνική

Our feta cheese is greek

Ο πελάτης δεν έχει την υποχρέωση να πληρώσει
εάν δεν λάβει νόμιμο παραστατικό (απόδειξη, τιμολόγιο)

Consumer is not obliged to pay
if the notice of payment has not been received (receipt - invoice)




