American Breakfast
Αμερικάνικο Πρωινό

45

La Carte
Smoothies & Freshly Squeezed Juices
Orange or grapefruit juice
Χυμός πορτοκάλι ή grapefruit

12

Fresh carrot, banana or pineapple juice
Φρέσκος χυμός καρότο, μπανάνα ή ανανά

14

Green goodness smoothie with apple, spinach, celery, cucumber, lemon,
ginger & pineapple
Πράσινο smoothie με μήλο, σπανάκι, σέλερι, αγγούρι, λεμόνι, ginger
& ανανά

15

Special smoothie with Greek yoghurt, banana, mango & pineapple
Special smoothie με Ελληνικό γιαούρτι μπανάνα, μάνγκο & ανανά

15

King Kale with pineapple, apple, spinach, kale & ginger
King Kale με ανανά, μήλο, σπανάκι, kale & ginger

15

Boost smoothie with orange juice, cinnamon, oats, strawberry,
banana & honey
Boost smoothie με χυμό πορτοκάλι, κανέλα, βρώμη, φράουλα,
μπανάνα & μέλι

15

Mixed fruit juice
Φυσικός χυμός ανάμεικτος

15

Viennoiserie & Breads
Freshly baked bread & viennoiserie basket with jam, honey & butter
Φρεσκοψημένα ψωμάκια & σφολιατοειδή με μαρμελάδα, μέλι & βούτυρο

14

Bread basket with jam, honey & butter
Καλαθάκι ψωμιού με μαρμελάδα, μέλι & βούτυρο

12

Cereals / Yoghurt Bar / Fruits

Egg Suggestions

Corn flakes, granola, muesli or coco pops. Served with milk
(skimmed or soya or full fat)
Corn flakes, granola, muesli ή coco pops. Σερβίρονται με γάλα
(χαμηλών λιπαρών ή πλήρες ή soya)

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

12

Classic eggs Benedict with prosciutto San Daniele
Κλασικά αυγά Benedict με prosciutto San Daniele

18

Eggs Benedict with spinach & smoked salmon
Αυγά Benedict με σπανάκι & καπνιστό σολομό

18

4 egg white omelette with summer truffles
Ομελέτα από 4 ασπράδια με καλοκαιρινές τρούφες

20

Rosti potatoes with fried eggs & prosciutto
Rosti πατάτες με τηγανητά αυγά & prosciutto

18

3 egg omelette with variety of choices
(ham, bacon, turkey, salami, cheese, mushrooms, pepper,
tomato & onion)
Ομελέτα 3 αυγών με ποικιλία επιλογών
(ζαμπόν, μπέικον, γαλοπούλα, σαλάμι, τυρί, μανιτάρια, πιπεριά,
ντομάτα & κρεμμύδι)

17

Porridge (milk or water) with cinnamon & honey
Porridge (γάλα ή νερό) με κανέλα & μέλι
Yoghurt (0%, 2%, full fat, advance)
Γιαούρτι (0%, 2%, πλήρες, advance)
Cottage cheese served with fresh fruits
Τυρί cottage με φρέσκα φρούτα

8

12

8

12

Cheese platter (gruyere, soft Greek cheese, Milner & gorgonzola)
Plateau τυριών (γραβιέρα, ανθότυρο, Milner & Gorgonzola)

16

Cold meat platter (salami Milano, bresaola, prosciutto crudo,
mortadella, ham, turkey)
Plateau αλλαντικών (σαλάμι Μιλάνο, Bresaola, prosciutto crudo,
μορταδέλα, ζαμπόν & γαλοπούλα)

20

Cheese & cold cuts variety (Milner, gruyere, Greek soft cheese, ham,
turkey, salami Milano)
Ποικιλία τυριών & αλλαντικών (Milner, γραβιέρα, ανθότυρο, ζαμπόν,
γαλοπούλα & σαλάμι Μιλάνο)

19

Seasonal fruit platter
Φρέσκα φρούτα εποχής

18

Fruit salad
Φρουτοσαλάτα

14

Side Dishes

Alcoholic Beverages

Bacon, ham, sausage, mushrooms & baby new potatoes
Μπέικον, ζαμπόν, λουκάνικο, μανιτάρια & πατάτες baby

Kir royal

24

Rossini

24

Mimosa

24

Bloody Mary

19

Moët & Chandon (Rosé) 200 ml

52

5

Signature Dishes
Seasonal selection of berries with cottage cheese or Greek yoghurt
Ποικιλία από berries με cottage cheese ή Ελληνικό γιαούρτι

25

American style pancakes with blueberries & maple syrup
Αμερικάνικα pancakes με μύρτιλο & σιρόπι σφενδάμου

20

Greek style scrambled eggs with tomatoes, feta cheese & Sigklino Manis
Στραπατσάδα με ντομάτες, φέτα & σύγκλινο Μάνης

18

Healthy Suggestions
Berry breakfast quinoa (Greek yoghurt, chia seeds, quinoa,
mango & almonds)
Quinoa με berries (Ελληνικό γιαούρτι, σπόροι chia, quinoa, μάνγκο
& αμύγδαλα)
Porridge with banana Brule
Porridge με καραμελωμένες μπανάνες
Greek yoghurt with honeycomb & bee pollen
Ελληνικό γιαούρτι με κερήθρα & γύρη λουλουδιών

16

Non Alcoholic Beverages

Coffee / Tea Selection / Chocolate
Espresso, Greek coffee

5

Espresso double

6

Cappuccino, Espresso freddo, Filter coffee, Instant coffee

7

Cappuccino latte, Freddo cappuccino

8

Tea (Kusmi Selection)

8

Hot or cold chocolate

8

Glass of milk

6

14
Decaffeinated coffee & tea selections available

22

EXECUTIVE CHEF: STATHIS THERMOS
Please inform our service staff for any food allergies.
Για οποιαδήποτε αλλεργία παρακαλώ απευθυνθείτε στον σερβιτόρο μας.
Taxes are included.
Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις.
All prices are in Euro
Όλες οι τιμές είναι σε Ευρώ

