BOULANGERIE

SALADS / ΣΑΛΑΤΕΣ

// Ρωτήστε μας για τις επιλογές ημέρας
Quinoa Salad // tahini cream, spinach, vinaigrette lime
Σαλάτα Κινόα // κρέμα ταχίνι, σπανάκι, vinaigrette lime
// lungo // stretto
Cous cous // grilled manouri cheese, cherry tomatoes, peppers
Σαλάτα Κους Κους // ψητό μανούρι, ντοματίνια, πιπεριές
// lungo // stretto
Steamed vegetables // boiled egg, capers, parsley dressing
Βραστά λαχανικά // αυγό βραστό, κάπαρη, dressing μαϊντανού
// lungo // stretto
Tuna salad // olives, grilled peppers, corn, lemon vinaigrette
Τονοσαλάτα // ελιές, πιπεριές ψητές, καλαμπόκι, λαδολέμονο
5B salad // Brussels sprouts, bacon, blueberry, blue cheese, balsamic
5-b salad // λαχανάκια Βρυξελλών, μπέϊκον, blueberry, ροκφόρ, βαλσάμικο
Rainbow salad // carrots, scallions, smoked salmon, wasabi vinaigrette
Πολύχρωμη σαλάτα // καρότο, κρεμμυδάκι, καπνιστός σολωμός, vinaigrette wasabi
Rice salad // herbs, lemon, scallions, tandoori chicken Masala
Σαλάτα ρυζιού // μυρωδικά, λεμόνι, κρεμμυδάκι, κοτόπουλο tandoori
Mix salad // strawberry, Parma ham, balsamic
Ανάμεικτη σαλάτα // οσμωμένες φράουλες, Parma ham, βαλσάμικο
Baby salad leaves // raisins, walnuts, blue cheese cream
Baby φύλλα μαρουλιού // σταφίδες, καρύδια, κρέμα blue cheese
Whole wheat pasta //grilled mushrooms, peas, thyme, manouri cheese, lemon-garlic dressing
Πέννες ολικής // ψητά μανιτάρια, αρακά, φρέσκο θυμάρι, λαδολέμονο σκόρδου και μανούρι
Lentils salad of a day // Σαλάτα φακές (κάθε μέρα διαφορετική συνταγή)

6,50€
6,00€
5,50€
7,00€
7,00€
8,00€
7,00€
7,00€
6,00€
6,00€
6,00€

SANDWICHES / ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ

Επιλογή ανάμεσα σε λευκή μπαγκέτα, πολύσπορη ή brioche bun // Ρωτήστε μας για τις επιλογές ημέρας
Pastrami // chilli mayo, cheese from Naxos Island, rocket leaves
Pastrami // μαγιονέζα τσίλι, αρσενικό Νάξου, φύλλα ρόκας
Salami Milano // Greek graviera cheese, mustard mayo, tomato, iceberg
Σαλαμι Μιλάνου // γραβιέρα, mustard mayo, ντομάτα, iceberg
Feta cream // olives, salami, tomato, oregano
Κρέμα φέτας // ελιές, σαλάμι αέρος, ντομάτα, ρίγανη
Pan pagnat // tuna, cucumber, red pepper cream, onion, olives
Pan pagnat // τόνος, αγγούρι, σάλτσα κόκκινης πιπεριάς, κρεμμύδι, ελιές
Grilled eggplant // mozzarella, tomato pasatta, parmesan, sun-dried tomatoes
Μελιτζάνα // μοτσαρέλα, πασάτα ντομάτας, παρμεζάνα, λιαστή ντομάτα
Chicken // avocado, mozzarella, wholegrain mustard, yogurt cream, iceberg
Κοτόπουλο // αβοκάντο, μοτσαρέλα, wholegrain mustard, κρέμα γιαουρτιού, iceberg
Smoked salmon // avocado mousse, salad, pickled cucumber, dill
Καπνιστός σολομός // μους αβοκάντο, φύλλα σαλάτας, χειροποίητο αγγούρι τουρσί, άνιθος

5,50€
5,00€
5,00€
6,00€
5,50€
6,00€
7,00€

BOWLS / ΜΠΩΛ

CAKES / ΚΕΪΚ

// Cake of the day
Bran mix with chocolate, macadamia nuts,
coconut
flakes,
coconut milk
// Δημητριακά με σοκολάτα, macadamia nuts, coconut
flakes, γαλα καρύδας
Lemon curd, almonds, oats
// Eλαφριά κρέμα λεμόνι, βρώμη, αμύγδαλα
Yogurt with composted peach
Γιαούρτι με κομπόστα ροδάκινο

4,00€
Lemon-almond cake
Coconut-milk chocolate cake
Gluten free brownies
Full nut brownies
Carrot cake
Vanilla marble cake
Double chocolate cake
TARTS - PIES / ΤΑΡΤΕΣ - Π ΙΤΕΣ

COOKIES / ΜΠΙΣΚΟΤΑ

Oat biscuits, cranberries and almond
// Μπισκότα βρώμης με cranberries και αμύγδαλα
Crunchy Brandon's biscuits with coconut
// Crunchy bran drops biscuits με δημητριακά και
Pumpkin
cookies, raisins, honey, spices
καρύδα
// Cookies κολοκύθας με σταφίδες, μέλι και μπαχαρικά
Whole wheat biscuits, apple, banana
// Μπισκότα ολικής με μήλο και μπανάνα
Peanut butter cookies
// Μπισκότα φυστικοβούτυρου
Classic American vanilla-chocolate chip
Lemoncookies poppy seeds cookies

2,00€

// Ρωτήστε μας για τις διαθέσιμες καθημερινές επιλογές
2,00€

Apple pie-almond butter (gluten free)
Cranberry-chocolate granola bars
Lemon-almond, chia, muffin bar (gluten free)
Cinnamon raisin bar
Cashews-peach clobber
BAKED

Crispy rice cocoa bars (gluten free)
Hazelnut-fruit bar
Oat Full calories bar
Macha-mint spirulina chocolate bar
Vanilla chai latte cakes
CROISSANTS / ΚΡΟΥΑΣΑΝ ΓΛΥΚΑ

Classic butter croissant // Κρουασάν βουτύρου
Chocolate croissant // Κρουασάν σοκολάτας
Raisin-vanilla cream croissant
// Κρουασάν σταφίδας με vanilla cream
Vegan free croissant with peach
marmalade and agave
// Vegan με αγάβη και ροδάκινο

Handmade cheese pie
// Τυρόπιτα με χωριάτικο φύλλο
Handmade chicken pie
// Κοτόπιτα με χωριάτικο φύλλο
Greek spinach pie with feta cheese
// Σπανακόπιτα με φέτα
Mushroom pie with cream cheese
// Τάρτα μανιταριών με κρέμα τυριού
Greek meat pie
// Κρεατόπιτα με κιμά

2,80€

SAVORY CROISSANTS
/ ΚΡΟΥΑΣΑΝ ΑΛΜΥΡΑ

BARS / ΜΠΑΡΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ

RAW

3,50€

2,50€

Mascarpone, smoked turkey, light
tomato,
cheese, lettuce
// Κρουασάν με μασκαρπόνε, φουαντρέ
γαλοπούλας, τυρί light, μαρούλι, ντομάτα
Cheesy bacon and egg croissant
// Κρουασάν με scrambled eggs, μπέϊκον, τυρί
Brie, red cabbage marmalade,
pistachio pesto
// Τυρί brie, μαρμελάδα κόκκινου λάχανου,
πέστο φυστικιού
Tuna, yogurt-tahini dressing,
tomatoes, baby rocket
// Croissant με τόνο, γιαούρτι, ταχίνι ολικής,
ντοματίνια, baby ρόκα

4,50€

3,80€
4,50€

4,80€

