BREAKFAST & BRUNCH
Γιαούρτι 2% €4.50c
με γκρανόλα, μέλι & φρούτα εποχής

Low fat yogurt
with granola, honey & seasonal fruit

Γιαούρτι 2% με σούπερ foods €4.50c
Αυγά μάτια €4.50c

σε φρυγανισμένο χωριάτικο ψωμί,
με μπέικον & βούτυρο

Ομελέτα σπέσιαλ €5.00c
Πάνκεικς με πραλίνα σοκολάτας €5.50c
μπισκότο & παστέλι

Πάνκεικς με μπέικον €5.50c

γκούντα, μαγιονέζα μυρωδικών & αυγό μάτι

09:00-15:00

Low fat yogurt with super foods
Fried eggs
on toasted traditional bread, with bacon & butter

Special omelet
Pancakes with praline chocolate
biscuits & brittle

Pancakes with bacon
gouda cheese, herb mayo & a fried egg

ALL DAY SANDWICHES
Χωριάτικο ψωμί με σαλάμι αέρος
κατίκι Φερών, ντομάτα, μαρούλι και πάστα λιαστής
ντομάτας & φρέσκου θυμαριού

Μπαγκέτα με μορταδέλα
γραβιέρα Σαμοθράκης, baby ρόκα & μουστάρδα

Μπαγκέτα με φουαντρέ γαλοπούλας
μαγιονέζα μυρωδικών, μαρούλι & πεκορίνο Ρομάνο

Μετσοβίτικο ψωμί με αυγό μάτι
χοιρινό φουαντρέ, κασέρι Σαμοθράκης, ψητή
ντομάτα & σως

Βιενέζικη μπαγκέτα με φιλέτο
κοτόπουλο, κασέρι Σαμοθράκης, ντομάτα, μαρούλι,
μαγιονέζα & πάστα βασιλικού

Τοστ απλό
Τοστ σπέσιαλ

€2.50c Traditional bread with salami
katiki from Feres, tomato, lettuce and a dried tomato
& fresh thyme paste

€3.00c Baguette with mortadella

Samothracian graviera cheese, baby rocket & mustard

€3.50c Baguette with turkey fouantre
herb mayo, lettuce & pecorino Romano

€3.50c Metsovitiko bread with a fried egg
pork fouantre, Samothrace yellow cheese,
grilled tomato & sauce

€4.00c Viennese baguette with chicken fillet
Samothracian yellow cheese, tomato, lettuce, mayo
& a basil paste

€1.50c Toasted sandwich
€2.00c Special toasted sandwich

ALL DAY MENU
ΣΑΛΑΤΕΣ
Καίσαρα
με άισμπεργκ, κοτόπουλο φιλέτο, μπέικον,
κρουτόν, γλυκό καλαμπόκι, χειροποίητο κρουτόν
παρμεζάνας & σιζαρς ντρέσινγκ

Σαλάτα μοσχάρι
με φρέσκο σπανάκι baby, φιλετάκια μοσχαριού,
τηγανιτό κασέρι Σαμοθράκης, κρουτόν
& ντρέσινγκ πορτοκαλιού

SALADS
€7.00c

Τσίζμπεργκερ
Μπιφτέκι με μπέικον
αυγό μάτι & μιξ τυριών.
Σερβίρεται με πατάτες τηγανιτές

Μπιφτέκι με γραβιέρα Σαμοθράκης
καραμελωμένα κρεμμύδια & χειροποίητη
μαγιονέζα τρούφας. Σερβίρεται με πατάτες
τηγανιτές ή σαλάτα

fresh baby spinach with bite sized steak pieces, fried
Samothracian yellow cheese, croutons & an orange
dressing

BURGERS* & CLUB SANDWICHES
€5.00c Cheeseburger

with pickled mayo, cheddar, ketchup & mustard.
Served with fries

€7.00c Burger with crispy bacon
cheese mix & a fried egg.
Served with fries

€9.00c

Κλαμπ σάντουιτς με μπέικον

cheese, ham, tomato, lettuce & mayo.
Served with fries & sauce
(extra chicken fillet +€1.50c)

PEINIRLI
€6.50c

με διάφορα τυριά, ρόκα & μυστικό ντρέσινγκ

Παραδοσιακός καβουρμάς

Πίτσα με pulled χοιρινό
τυρί κρέμα & γραβιέρα Σαμοθράκης

Σπέσιαλ
με μπέικον, πεπερόνι, μανιτάρια, φιλαντέλφια
& πράσινη πιπεριά

Ιταλική
με μοτσαρέλα, προσούτο, baby ρόκα
& τρουφόλαδο (προεραιτικό)

with various cheeses, rocket & a secret dressing
of excellent quality & topped with a fried egg

PIZZA

ΠΙΤΣΕΣ
Μοτσαρέλα, γκούντα, σπιτική σάλτσα ντομάτας
& φρέσκο βασιλικό

Fresh chicken pieces

€7.50c Traditional Kavourma

εξαιρετικής ποιότητας & αυγό μάτι

Μαργαρίτα

caramelized onions & a homemade truffle mayo.
Served with fries or a side salad

€5.50c Club sandwich with bacon

ΠΕΙΝΙΡΛΙ
Kοτόπουλο φιλέτο

Burger with Samothracian graviera

100% fresh beef

*100% μοσχαρίσιος κιμάς
τυρί, ζαμπόν, ντομάτα, μαρούλι & μαγιονέζα.
Σερβίρεται με πατάτες & σως
(εξτρά κοτόπουλο φιλέτο +€1.50c)

with iceberg, chicken fillet, bacon,
croutons, sweet corn, homemade parmesan
bites & dressing

€8.00c Beef

ΜΠΕΡΓΚΕΡΣ* & ΚΛΑΜΠ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ
με σως μαγιονέζας, τσένταρ, κέτσαπ & μουστάρδα.
Σερβίρεται με πατάτες τηγανιτές

Caesar’s

€5.50c

Margarita
Mozzarella, Gouda, homemade tomato sauce
& fresh basil

€7.00c Pulled pork pizza

with Samothracian graviera & cream cheese

€7.50c Special

with bacon, pepperoni sausage, mushrooms,
Philadelphia cheese & green peppers

€7.50c

Italian
with mozzarella, prosciutto, baby rocket
& truffle oil (optional)

ALL DAY MENU
ΖΥΜΑΡΙΚΑ
Νιόκι
με ντομάτα & φέτα Σαμοθράκης

Ριγκατόνι
με κοτόπουλο, μανιτάρια μπέικον & παρμεζάνα

Ταλιατέλες καρμπονάρα
Κλασική Ιταλική συνταγή

PASTA
€5.50c Gnocchi

with tomato & Samothracian feta

€6.00c Rigatoni

with chicken, bacon, mushrooms & parmesan

€6.50c Tagliatelle carbonara
Classic Italian Recipe

FINGER FOOD

FINGER FOOD

Πατάτες country

€3.00c Country fries

με ντιπ τυριού Σαμοθράκης

Κριτσίνια κοτόπουλο
με μπάρμπεκιου ντιπ

Μπρουσκέτες κοτόπουλο
πάστα βασιλικού & κονφί ντοματίνι
σε χωριάτικο ψωμί

with a Samothracian cheese dip

Fried chicken sticks
€3.50c with a barbecue dip
€6.00c Bruschettas with chicken

basil paste & cherry tomato konfi
on traditional bread

Ποικιλία τυριών & αλλαντικών €12.00c Cheese & cold cuts variety
κριτσίνια, αποξηραμένα φρούτα
& μαρμελάδα ντομάτας

ΚΡΕΑΤΑ
Κεφτεδάκια γεμιστά με τυριά
σερβίρονται με πατάτες τηγανιτές & σως θυμαριού

breadsticks, dried fruit
& tomato marmalade

MEAT
€8.00c Meatballs stuffed with a cheese mix
served with fries & a thyme sauce

Ταλιάτα μόσχου €12.00c Beef tagliata
με πατάτες baby & pepper σως

ΓΛΥΚΑ
Σουφλέ σοκολάτας
με παγωτό βανίλια

Παγωτό
(3 μπάλες & σιρόπι της επιλογής σας)

Παιδικό παγωτό
(1 μπάλα)

Σπιτικό τσιζκέικ φράουλας

with baby potatoes & pepper sauce

DESSERTS
€4.00c Chocolate soufflé

with vanilla ice-cream

€4.00c Ice cream
(3 scoops & syrup of your choice)

€1.50c Kids ice-cream
(1 scoop)

€6.00c Homemade strawberry cheesecake

«Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ
ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ)»
«CONSUMER IS ΝΟΤ OBLIGED TO PAY IF THE NOTICE
OF PAYMENT HAS ΝΟΤ BEEN RECEIVED (RECEIPT-INVOICE)»

