It's Breakfast time
08:00 ~ 12:30

Αμερικάνικο Πρωινό | American Breakfast [08:00 ~11:00]

Eggs
Suggestions

25

EGGS ANY STYLE
Αυγά της αρεσκείας σας (βραστά, τηγανητά, ποσέ ή σκράμπλ)
Eggs cooked the way you like (boiled, fried, poached or scrambled)

10

SPECIAL OMELETTE
Ομελέτα 3 αυγών με μπέικον, μανιτάρια, πιπεριές, κρεμμύδι και τυρί
3 eggs omelette with bacon, mushrooms, bell peppers,
onion and cheese

13

EGGS BENEDICT
Αυγά ποσέ σε ψωµί brioche µε µπέικον, σάλτσα Hollandaise
Poached eggs on brioche bread with crispy bacon
and sauce Hollandaise

13

SALMON BENEDICT
Αβγά ποσέ σε ψωµί brioche µε καπνιστό σολομό,
σπανάκι, σάλτσα Hollandaise
Poached eggs on brioche bread with smoked salmon,
spinach and Hollandaise sauce

15

GREEK STRAPATSADA
Αυγά στραπάτσαδα σε φρυγανισμένο ψωμί
με φρέσκια σάλτσα τομάτας, πράσινη πιπεριά και φέτα
Toasted bread with scrambled eggs with fresh tomato sauce,
green pepper and feta cheese

14

EGG WHITE FRITTATA
Ομελέτα με ασπράδι και σπαράγγια - Frittata
Egg white frittata with egg whites and asparagus

15

ROSTI GREEK STYLE
Αυγά σε πατάτες Rosti με φρέσκια τρούφα και στακοβούτυρο
Sunny side-up eggs on Rosti potatoes with black truffle
and cretan staka butter

16

Additional suggestions
08:00 ~ 18:30

Choice of
Cereals
Yoghurt
Dairy
Viennoiserie
& Breads

Corn flakes, γκρανόλα, μούσλι ή coco pops σερβίρονται με γάλα
(Χαμηλών λιπαρών ή σόγιας ή πλήρες)
Corn flakes, granola, muesli or coco pops served with milk
(skin or soya or full fat)

7

Γιαούρτι (0%, 2%, πλήρες, Advanced)
Yoghurt (0%, 2%, full fat, Advanced)

5

Καλαθάκι ψωμιού με μαρμελάδα, μέλι και βούτυρο (για 2 άτομα)
Bread basket with jam, honey and butter (for 2 persons)

6

Φρεσκοψημένα ψωμάκια και σφολιατοειδή με μαρμελάδα και βούτυρο
Freshly baked bread and viennoiserie basket with jam and butter

8

Τα δικά μας φρεσκοψημένα ψωμιά με ελαιόλαδο, ανθό αλατιού,
ελιές Χαλκιδικής στην θράκα και φρέσκο βούτυρο
Our freshly baked bread with olive oil, salt flakes, grilled olives
and fresh butter

Healthy
Suggestions

5.5

Porridge (γάλα ή νερό) με κανέλα & μέλι
Porridge (milk or water) with cinnamon & honey

8

Γιαούρτι 2% ανάμεικτο με φρέσκα μούρα
Yoghurt 2% mixed with berries

8

Τυρί cottage με φρυγανισμένο ψωμί
Cottage cheese served with toasted bread

7

Φρέσκα φρούτα εποχής
Seasonal fruit platter

8

Μπολ με φρέσκες φράουλες
Fresh strawberries bowl

Cheese &
Cold Cuts

8

Πλατώ τυριών (γραβιέρα, ανθότυρο, milner, gorgonzola)
Cheese platter (gruyere, soft greek cheese, milner, gorgonzola)

14

Πλατώ αλλαντικών (σαλάμι μιλάνου, μπρεζάολα, προσούτο,
μορταδέλα, ζαμπόν & γαλοπούλα)
Cold meat platter (salami Milano, bresaola, prosciutto crudo,
mortadella, ham, turkey)

16

Ποικιλία τυριών & αλλαντικών (milner, γραβιέρα, ανθότυρο,
ζαμπόν, γαλοπούλα & σαλάμι μιλάνο)
Cheese & cold cuts variety (milner, gruyere, greek soft cheese, ham,
turkey, salami Milano)

16

Signature
Dishes

SALMON BALIK
Καπνιστός σολομός Balik και μπρικ με αυγό,
κρεμμύδι και κάπαρη
Salmon Balik and brick with egg, onion and capers

120gr 70

SELECTION OF BERRIES
Ποικιλία από berries με cottage cheese
ή ελληνικό γιαούρτι
Selection of seasonal berries with cottage cheese
or greek yoghurt

12

CAVIAR
Χαβιάρι Oscietra με blinis και sour cream
Caviar with blinis and sour cream

Side Dishes

Freshly
Squeezed
Juices

20gr 75

Μπέικον, ζαμπόν, λουκάνικο, μανιτάρια & πατάτες σωτέ
Bacon, ham, sausage, mushrooms & hash-brown potatoes

5

Επιλογή από φρέσκους χυμούς (πορτοκάλι, γκρέιπφρουτ ή καρότο)
Freshly squeezed fruit juices (orange, grapefruit or carrot)

9

Δροσεροί χυμοί (μήλο, τομάτα, αχλάδι, ροδάκινο ή cranberry)
Chilled juices (apple, tomato, pear, peach or cranberry)

7

Smoothies &
Milk Shakes

APPLE & CINNAMON SMOOTHIE
Μήλο, μπανάνα, αμύγδαλα, στραγγιστό γιαούρτι, γάλα, κανέλα
Apple, banana, almonds, greek yoghurt, milk, cinnamon

10

SPINACH & PEAR SMOOTHIE
Σπανάκι, αχλάδι, σταφύλια, στραγγιστό γιαούρτι, αβοκάντο, λάιμ
Spinach, pear, grapes, greek yoghurt, avocado, lime

10

SPECIAL SMOOTHIE
Στραγγιστό γιαούρτι, μπανάνα, μάνγκο, ανανάς
Greek yoghurt, banana, mango, pineapple

12

BOOST SMOOTHIE
Χυμός πορτοκαλιού, κανέλα, βρώμη, φράουλες, μπανάνα, μέλι
Orange juice, cinnamon, oats, strawberry, banana, honey

12

MILKSHAKE
Σοκολάτα - Βανίλια ή Φράουλα
Choco - Vanilla or Strawberry

Fresh
Detox

10

HOMEMADE LEMONADE
Ελαιοσάκχαρα λεμονιού, δυόσμος, σόδα
Lemon oleo saccharum, mint, soda

5

GREEN GOODNESS
Μήλο, σπανάκι, σέλερι, αγγούρι, λεμόνι, πιπερόριζα, ανανάς
Apple, spinach, celery, cucumber, lemon, ginger, pineapple

12

VEGETABLE GARDEN DETOX
Χυμός πορτοκάλι, τομάτα, παντζάρι, καρότο,
λεμόνι, πικάντικο μείγμα μπαχαρικών
Juice with orange, tomato, beetroot, carrot,
lemon, spiced & spicy mix

8

KIWI & GINGER DETOX
Ακτινίδιο, μήλο granny smith, πιπερόριζα, kale,
δυόσμος, αγγούρι, λεμόνι
Kiwi, granny smith apple, ginger, kale,
mint, cucumber, lemon

8

Tea
Selection

Coffee /
Chocolate

ΤΣΆΙ | TEA
Επιλογή από English Breakfast / Darjeeling / Assam / Earl Grey
Green tea / Αφεψήματα βοτάνων και φρούτων
Selection from English Breakfast / Darjeeling / Assam / Earl Grey
Green tea / Herbal and fruit infusions

3.9

ΓΆΛΑ | MILK
Πλήρες / αποβουτυρωμένο / ημιαποβουτυρωμένο /
χωρίς λακτόζη 2% / σόγιας / αμυγδάλου
Full fat / skimmed / semi-skimmed / lactose free / 2% / soy / almond

5

Ελληνικός καφές
Greek coffee

3.5

Ελληνικός καφές διπλός
Double greek coffee

4.5

Καφές Φίλτρου
Filter coffee

5

Espresso

4

Espresso διπλός
Double espresso

5

Cappuccino
Cappuccino latte

5.5

Freddo espresso		
Freddo cappuccino
6
Στιγμιαίος καφές / Φραπέ | Instant coffee / Frappé

4

Ρόφημα σοκολάτας ζεστή / κρύα
Hot / Cold chocolate

6

Ζεστή σοκολάτα με κρέμα σαντιγύ και κομματάκια σοκολάτας
Hot chocolate with whipped cream and chocolate chips

Alcoholic
Beverages

7

Kir Royal

22

Rossini Royal

18

Mimosa

18

Bloody Mary

12

Afternoon suggestions
12:30 ~ 18:30

Snacks,
Toasts &
Sandwiches

CROQUE MONSIEUR ~13
Γαλλικό τοστ με ζαμπόν, τυρί, τομάτα, μπεσαμέλ και τηγανητές πατάτες
French toast with ham, cheese, tomato, bechamel sauce
and french fries

CROQUE MADAME ~14
Γαλλικό τοστ με ζαμπόν, τυρί, τομάτα, τηγανητό αυγό,
μπεσαμέλ και τηγανητές πατάτες
French toast with ham, cheese, tomato, fried egg,
bechamel sauce and french fries

SMOKED TROUT ROULADE ~8
Τορτίγια με καπνιστή πέστροφα
Smoked Greek Trout Roulade

TOAST ~5.5
Τοστ με τυρί, ζαμπόν ή γαλοπούλα
και chips πατάτας
Toast with cheese, ham or smoked turkey
and potato chips

MOZZARELLA AND AVOCADO
OPEN SANDWICH ~9
Ψητό πολύσπορο ψωμί με μοτσαρέλλα, αβοκάντο,
αμύγδαλο φιλέ, μπούκοβο και σαλάτα baby μαρούλι
Toasted multigrain bread with mozzarella, avocado,
almond flakes, chili flakes and mixed baby leaf salad

THE CLUB ~13
Club sandwich με τέσσερα ψωμάκια, φιλέτο κοτόπουλο,
τραγανό μπέικον, αυγό, τυρί, τομάτα, μαρούλι, μαγιονέζα και πατάτες
Club sandwich with chicken breast, crispy bacon, egg, tomato,
cheese, lettuce, mayonnaise sauce and potatoes

TRUFFLE POTATO CHIPS ~5
Chips φρέσκιας πατάτας με Αρσενικό τυρί Νάξου
και ντιπ μαγιονέζας με τρούφα
Fresh potato chips with Arseniko cheese of Naxos
and truffle mayo dip

TRADITIONAL FENNEL PIE ~6
Παραδοσιακή μαραθόπιτα με σπανάκι, πράσο,
κεφαλοτύρι και κρεμμύδι
Traditional Fennel pie with spinach, leek,
kefalotyri cheese and onion

Bread
Service

OUR FRESHLY BAKED BREAD ~2.5 το άτομο| per person
Τα δικά μας φρεσκοψημένα ψωμιά με ελαιόλαδο, ανθό αλατιού, ελιές
Χαλκιδικής στη θράκα και φρέσκο βούτυρο
Variety of homemade bread baguettes & rolls with olive oil,
grilled olives, salt flakes and fresh butter

Appetizers

PARMIGIANA DI MELANZANE ~14
Μελιτζάνα με παρμεζάνα, τομάτα, βουβαλίσια μοτσαρέλα
και φρέσκο βασιλικό
Eggplant parmigiano with tomato, mozzarella di bufala
and fresh basil

POP CORN SHRIMPS ~16
Τραγάνες γαρίδες “Rock” με μαγιονέζα
ταραμά και φύκια Wakame
Crispy Rock shrimps with tarama mayo and wakame

CARPACCIO DI MANZO ~18
Λεπτές φέτες από μαριναρισμένο βοδινό με ρόκα, παρμεζάνα,
μαύρη τρούφα, aioli δενδρολίβανου και πέρλες βαλσάμικου
Beef carpaccio with rucola, Parmigiano, black truffle,
rosemary aioli and balsamic pearls

Salads

BABY GEM ~15
Baby μαρούλι με φιλέτο κοτόπουλο, ραπανάκι, κρεμμύδι, σπόρους
κολοκύθας, παλαιωμένη Παρμεζάνα, αβοκάντο και κρεμώδη βινεγκρέτ
Baby gem with chicken fillet, watermelon radish, red onion,
pumpkin seeds, aged Parmigiano, avocado and creamy vinaigrette

TROPICAL PRAWNS ~22
Ανάμεικτη σαλάτα με γαρίδες Ατλαντικού, τομάτα, αγγούρι,
μάνγκο και βινεγκρέτ από φρούτα του πάθους
Mesclun with King Prawns, tomato, cucumber, mango
and passion fruit dressing

GREEK SALAD “CHORIATIKI” ~12
“Χωριάτικη” ελληνική σαλάτα με φέτα, τοματίνια, αγγούρι,
πιπεριά, κρεμμύδι, ελιές, φύλλα κάπαρης και ρίγανη
Greek salad with feta cheese, cherry tomatoes,
cucumber, bell pepper, onion, olives, caper leaves and oregano

Pizza
Ιταλική πίτσα με
επιλεγμένα ντελικατέσεν
Our Italian style
dough topped with
Italian delicatessens

MARGHERITA ~12
Βουβαλίσια μοτσαρέλλα, τοματίνια, φρέσκος βασιλικός και ελαιόλαδο
Buffalo mozzarella, cherry tomatoes, fresh basil and olive oil

TARTUFATA BIANCA ~21
Μοτσαρέλλα, αυγό και φρέσκια τρούφα
Mozzarella, egg and fresh truffle

PROSCIUTTO E FUNGI ~16
Τομάτα, προσούτο, ποικιλία μανιταριών, μοτσαρέλλα και ρόκα
Tomato pulp, parma ham, fungi trifolati, mozzarella and rucola

PIZZA AI GAMBERI ~16
Γαρίδες, καρδιές αγκινάρας και μοτσαρέλλα
Shrimps, artichokes and mozzarella

Burgers
& Rolls

BLACK ANGUS SIGNATURE BURGER ~16.5
Black angus burger με τυρί, τομάτα, μαρούλι iceberg,
σως τρούφας και τηγανητές πατάτες
Black angus burger with cheese, tomato, iceberg,
truffle sauce and fried potatoes

TUNA BURGER ~22
Κιτρινόπτερος τόνος γλασαρισμένος με σάλτσα τεριγιάκι,
μαρούλι, τομάτα και αγγούρι τουρσί
Yellow fin tuna with teriyaki glaze, lettuce, tomato
and pickled cucumber

ROYAL LOBSTER ROLL ~22
Φρεσκοψημένο μπριός με αστακό, περουβιανή πιπεριά,
κρέμα αβοκάντο και chili μαγιονέζα
Freshly baked brioche with lobster, Aji Amarillo,
avocado cream and chili mayonnaise

Pasta
e Risotti

PASTA POMODORO ~11
Σπαγγέτι με σάλτσα τομάτας
Spaghetti with tomato sauce and basil

SPAGHETTI AGLIO OLIO E PEPERONCINO ~11
Σπαγγέτι Primo Grano με σκόρδο, μαϊντανό, ελαιόλαδο και μπούκοβο
Primo Grano spaghetti with garlic, parsley, olive oil and chilly flakes

PAPPARDELLE CON RAGÙ DI MANZO ~15
Παπαρδέλες με βοδινό ραγού και παρμεζάνα
Pappardelle with beef ragu and parmigiano

LINGUINE ALLE VONGOLE ~21
Λιγκουίνι με αχιβάδες, θυμάρι, λεμόνι,
καυτερή πιπεριά και ιαπωνική μέντα
Linguine with clams, thyme, lemon,
pepperoncino and shiso

RISOTTO ROSA ~17
Ριζότο παντζαριού με κατσικίσιο τυρί, αμύγδαλα,
παλαιωμένο βαλσάμικο και αρωματικά
Beetroot risotto with goat cheese, almonds,
aged balsamic and cress red vein sorrel

Meat

CORN FED CHICKEN FILLET ~17
Κοτόπουλο φιλέτο corn fed σχάρας με πατάτες baby,
μπροκολίνι, καρότο και κρεμώδη σάλτσα κρασιού
Grilled chicken fillet with baby potatoes, broccolini, carrot
and creamy white wine sauce

RIB EYE ON THE BONE ~52
Μπριζόλα black angus rib eye με σάλτσα Chimichurri,
πατάτες baby και υφές λαχανικών
Black angus rib eye with chimichurri, baby potatoes
and vegetable textures

Fish

FLAME GRILLED SALMON ~24
Σολομός σχάρας. Σερβίρεται με λαδολέμονο και υφές λαχανικών
Grilled Salmon. Served with lemon oil and vegetable textures

CATCH OF THE DAY (kg) ~market price/ kg/ Day
Φρέσκα ψάρια ημέρας με το κιλό.
Σερβίρεται με ποικιλία σαλτσών και συνοδευτικών
Catch of the day. Grilled on the open fire
and served with variety of sauces and side dishes

BLACK TIGER PRAWNS ~45/kg
Γαρίδες με το κιλό. Σερβίρονται ψητές στη σχάρα με ποικιλία σαλτσών
Grilled on the open fire and served with variety of sauces

FRESH LOBSTER ~90/kg
Φρέσκος αστακός. Σερβίρεται ψητός στη σχάρα ή με ζυμαρικά Λιγκουίνι
Served grilled on the open fire or with bisque sauce and Linguine

Kids
menu

NUGGETS ~8
Nuggets κοτόπουλου με τηγανιτές πατάτες και σαλάτα
Chicken nuggets served with chips and salad

GOD GOUJONS ~8
Τραγανά φιλετάκια ψάρι με τηγανιτές πατάτες και σαλάτα
Crispy cod fillets with chips and salad

BURGER ~7,5
Βοδινό μπέργκερ με τηγανιτές πατάτες και σαλάτα
Beef burger with chips and salad

PASTA POMODORO ~7
Σπαγγέτι με σάλτσα τομάτας
Spaghetti with tomato sauce and basil

PASTA BOLOGNESE ~7
Σπαγγέτι με ραγού βοδινό και τομάτα
Spaghetti topped with beef rogu

Desserts

CHOC’ LATE LOVIN’ SPOON ~10
Μπράουνι σοκολάτας με καραμελωμένα macadamia,
παγωτό βανίλια και salted caramel sauce
Chocolate brownies with caramelized macadamia nuts,
vanilla ice cream and salted caramel sauce

LOOKS LIKE BOUGATSA ~8
Τραγανό φύλλο με κρέμα βανίλιας, κανέλλα και ζάχαρη άχνη
Crispy phyllo dough with vanilla cream, cinnamon
and powdered sugar

FRUIT PLATTER ~13
Φρουτοσαλάτα από εποχιακά φρούτα με ελληνικό γιαούρτι και μέλι
Display of the best the season has to offer of tropical & local fruits.
Served with greek yoghurt and honey

MIGNARDISE LOLLIPOPS & MOCHI ~8
SELECTION OF ICE CREAM & SORBETS ~4 /per scoop
Ποικιλία από παγωτά & σορμπέ

Αν έχετε οποιαδήποτε αλλεργία ή ειδική διατροφική απαίτηση, παρακαλούμε ενημερώστε το σερβιτόρο.
Όλες οι τιμές είναι σε Ευρώ. Στις τιμές περιλαμβάνονται: Σέρβις, Δημοτικός Φόρος και το ανάλογο ΦΠΑ.
Αγορανομικός Υπεύθυνος: Διονυσία Χατζηνικόλα
Please inform your waiter if you have any food allergies or dietary needs.
All prices are in Euro. Prices include: Service charge, Municipal Tax and VAT.
Responsible for market law inspector: Dionysia Chatzinikola

