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Τοστ με αβοκάντο / 
Avocado toast

Ξεροψημένες φέτες ψωμιού με αβοκάντο, 
ντοματίνια, κοτόπουλο, τηγανιτό αυγό. / 

Crispy toasted bread with avocado, 
cherry tomatoes, chicken, fried egg.

Γλυκά pan cake / Sweet pan cakes 
με μερέντα, μπανάνα και θρυμματισμένα μπισκοτάκια 
Ντουρουντούς. / with chocolate hazelnut praline, 
banana and crumbled Ntourountous cookies.

Φρουτοσαλάτα / Fruit salad 
με φρεσκοκομμένα φρούτα εποχής και θυμαρίσιο 

μέλι Σαμαριά. / with freshly picked seasonal fruits and 
Samaria thyme honey.

Σουβλάκι από 
μίνι pan cakes / 

Μini pan cakes skewer
με μερέντα και φρούτα. / with chocolate 

hazelnut praline and fruit.

Αλμυρά pan cake / 
Savory pan cakes

με γαλοπούλα, τυρί, μπέικον, ντομάτα, πιπεριά, 
αυγό τηγανιτό. / with turkey, cheese, bacon, tomato, 

pepper, fried egg.

Γιαούρτι / Yogurt
με φρούτα και νιφάδες βρώμης, φρούτα εποχής, 

θυμαρίσιο μέλι Σαμαριά και σπόρους chia. / 
with seasonal fruits and oat flakes, seasonal fruits, 

Samaria thyme honey and chia seeds.

Φρουτένια pan cake / Fruit pan cakes
με φρούτα εποχής και θυμαρίσιο μέλι Σαμαριά. / 
with seasonal fruits and Samaria thyme honey.
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Ποικιλία τυριών & αλλαντικών / 
Variety of cheeses & cold cuts 
με σνακ Ντουρουντούς και αποξηραμένα 

φρούτα. / with Ntourountous snacks and dried fruits.

€

€

Ομελέτα σούπερ σπέσιαλ / 
Super special omelet 
Ομελέτα με 6 αυγά , κρεμμύδια, ντομάτα, ζαμπόν, τυρί, 
μπέικον, μανιτάρια, καλαμπόκι, πιπεριές. / Omelet with 
6 eggs, onions, tomato, ham, cheese, bacon, 
mushrooms, corn, peppers.

Σφακιανή πίτα / Sfakian pie
Παραδοσιακή πίτα με ντόπια μυζήθρα, 
σερβιρισμένη με θυμαρίσιο μέλι Σαμαριά. /
Traditional pie with local goat 
cheese, served with thyme 
Samaria honey.

€ €

Τριλογία ντάκων βιολογικών / 
Organic dakos trilogy

Βιολογικό παξιμάδι βρώμης με πέστο βασιλικού, 
λιαστή ντομάτα, απάκι, γραβιέρα. • Βιολογικό καύκαλο 

χαρουπιού με αβοκάντο, ντοματίνια, κρεμμυδάκι. 
• Βιολογικό καύκαλο κριθάρι με φρεσκοτριμμένη 

ντομάτα, κρεμμυδάκι, μυζήθρα ντόπια, ελιές πράσινες, 
ρίγανη. / Organic oatmeal with basil pesto, 

sun-dried tomatoes, smoked pork, Gruyere cheese. 
• Organic locust bean with avocado, cherry tomatoes, 

onion. • Organic brown barley with freshly 
grated tomatoes, onion, local goat cheese, 

green olives, oregano.


