VEGAN MENU
Coconut dragon fruit and acai smoothie bowl

9.50 €

Acai guarana energy smoothie bowl		

9.50

Almond chia pudding		

8.50

Cacao orange chia pudding		

8.00

Village salad		

7.50

Quinoa salad		

8.00

Taco bowl		

8.00

Falafel bowl		

9.00

Black bean noodles		

8.50

Organic coconut and dragon fruit smoothie
topped with granola, banana and strawberry
Smoothie βιολογικής καρύδας και φρούτο του δράκου
με γκρανόλα, μπανάνα, φράουλα
Organic young coconut, acai and guarana smoothie
topped with chia seeds, raspberry and banana
Smoothie βιολογικής καρύδας, acai και guarana
με σπόρους chia, βατόμουρο, μπανάνα

Chia pudding with almond milk topped with peanut butter,
banana, apple, coconut flakes, almonds and cinnamon
Πουτίγκα chia με γάλα αμυγδάλου, φυστικοβούτυρο,
μπανάνα, μήλο, νιφάδες καρύδας, αμύγδαλα, κανέλα

Cacao chia pudding with orange and hazelnut aroma topped with dark
chocolate, raspberries, cashew, coconut and fresh passion fruit
Πουτίγκα chia με κακάο, άρωμα πορτοκαλιού και φουντουκιού, μαύρη
σοκολάτα, βατόμουρα, κάσιους, καρύδα, φρέσκα φρούτα του πάθους

Tomatoes, cucumber, bell peppers, olives, aubergines,
capers, mustard vinaigrette, pitta bread
Ντομάτες, αγγουράκι, πιπεριές, ελιές, μελιτζάνες,
κάπαρη, μουστάρδα βινεγκρέτ, πίττα
Royal quinoa, arucola, roasted vegetables, avocado,
nacho crisps, soy sweet chili vinaigrette
Βασιλική κινόα, ρόκα, ψητά λαχανικά, αβοκάντο,
νάτσος, βινεγκρέτ γλυκού chili και σόγιας

Steamed basmati rice topped with carrot, sweet corn, avocado,
yellow lentil, cherry tomatoes, sesame dressing
Ρύζι μπασμάτι στον ατμό με καρότο, καλαμπόκι, αβοκάντο,
φακές, ντοματίνια, ντρέσινγκ από σουσάμι
Royal quinoa, aubergines, cherry tomatoes
topped with falafel and tahini sauce
Φαλάφελ με βασιλική κινόα, ντοματίνια, ταχίνι

Buckwheat soba noodles with bell peppers,
spring onions, carrots, black bean sauce
Ιαπωνικά μακαρόνια soba με πιπεριές,
κρεμμυδάκια, καρόττα, σάλτσα μαύρων φασολιών

Dolmades		
7.50
Stuffed vine leaves with rice, beeftroot humus,
chickpeas, cucumber and vegan pesto
Ντολμάδες με ρύζι, χούμους από παντζάρι,
ρεβύθια, αγγουράκι, σάλτσα πέστο

Spanakopitta		
6.50
Homemade spinach pie, tomato sweet pepper sauce and rucola salad
Σπιτική σπανακόπιτα, σάλτσα ντομάτας και γλυκού πιπεριού,
σαλάτα ρόκας

Jack Bao buns		

Filled with BBQ jackfruit, sweet onions and appleslaw with French fries
Ψωμάκια ατμού γεμιστά με jackfruit μπάρμπεκιου, καραμελωμένα
κρεμμύδια, coleslaw πράσινου μήλου και πατάτες τηγανητές

9.50

Beetroot burger (200gr)		 11.00
Home-made beetroot and quinoa burger with guacamole,
tomato, lettuce, caramelized onions with French fries
Σπιτικό μπιφτέκι παντζαριού και κινόας με γουακαμόλε,
ντομάτα, μαρούλι, καραμελωμένα κρεμμύδια και πατάτες τηγανητές

Pesto penne with cherry tomatoes and rucola
Πέννες με ντοματίνια, ρόκα, σάλτσα πέστο

11.00

Make your Buddha bowl		 9.00
Δημιουργήστε το δικό σας Buddha μπολ
Choose 1-2 bases:
Royal quinoa, steam basmati rice, soba noodles,
		
yellow lentil
Choose up to 4 toppings: Falafel, dolmades, avocado, sweet corn, carrots, 		
		
aubergines, mixed grilled vegetables, lettuce
Επέλεξε 1-2 για βάση: Βασιλική κινόα, ρύζι μπασμάτι ατμού, νουντλς 		
		
soba, κίτρινες φακές
Επέλεξε μέχρι		
Φαλάφελ, ντολμάδες, αβοκάντο, καλαμπόκι,
4 συνοδευτικά:
καρότα, μελιντζάνες, λαχανικά σχάρας, μαρούλι

€

BRUNCH
10:00 - 15:00

Croissant

€
5.50

Avocado toast

6.50

Falafel tartine

7.00

Oak smoked salmon on multigrain bread

7.00

Egg benedict

7.50

add bacon | προσθήκη μπέικον

1.00

Full English breakfast

7.50

Napa breakfast

7.50

Traditional Omellette

7.50

’Koullouri’

7.50

Salmon pancakes

8.50

Pancakes bananas

7.50

Granola yogurt bowl

6.00

Butter croissant with edam cheese
and smoked turkey served with mixed salad
Κρουασάν βουτύρου με τυρί και καπνιστή
γαλοπούλα σερβιρισμένα με σαλάτα
Toasted multigrain bread, raw avocado,
pumpkin seed and lemon vinaigrette
Πολύσπορο ψωμί τόστ με αβοκάντο,
κολοκυθόσπορο και βινεγκρέτ λεμονιού
Toasted bread with falafel and tomato basil relish garnished
with rocket leaves, sesame, and peanut butter tahini sauce
Φαλάφελ σε ψωμί τοστ με σάλσα ντομάτας και
βασιλικού, γαρνιρισμένο με ρόκα, σουσάμι και
σάλτσα φυστικοβούτυρου και ταχίνης

Toasted bread with smoked salmon, cream cheese and
pomegranate garnished with rocket leaves and pumpkin seed
Ψωμί τοστ με καπνιστό σολομό, μαλακό τυρί και 		
ρόδι γαρνιρισμένο με ρόκα και κολοκυθόσπορο
Toasted brioche topped with poached eggs and béarnaise sauce
Ψωμί τοστ μπριός με αυγά ποσέ και σάλτσα béarnaise

Fried eggs, sausage, mushroom, bacon,
grilled tomato and hash brown potato
Αυγά τηγανητά, λουκάνικο, μανιτάρια,
μπέικον, ντομάτα σχάρας
Scrambled eggs with tomato, Cyprus sausage,
halloumi, black olives, and cured pork loin.
Served with cherry tomatoes, gherkins and local bagel
Αυγά σκράμπλ με ντομάτα, λουκάνικο,
χαλούμι, ελιές μαύρες και καπνιστή λούντζα.
Σερβίρεται με ντοματίνια, αγγουράκι τουρσί και κουλούρι
Eggs, tomatoes, pepper and bacon with French fries
Αυγά, ντομάτες, πιπέρι και μπέικον με πατάτες τηγανητές
Local ‘bagel’ stuffed with cream cheese, poached eggs and avocado
Κουλούρι γεμιστό με μαλακό τυρί, αυγά ποσέ και αβοκάντο

Pancakes with guacamole, smoked salmon
and cream cheese topped with pomegranate
Τηγανίτες με γουακαμόλε, καπνιστό σολομό, 		
μαλακό τυρί και ρόδι
Pancakes with bananas, caramel toffee, crunchy 		
muesli, coconut flakes and whipped cream
Τηγανίτες με μπανάνες, καραμέλα toffee,
τραγανό μούσλι, νιφάδες καρύδας και σαντιγί
Rolled oats, pumpkin seeds, almonds, coconut flakes
and chocolate chips with creamy yogurt, and cherry chutney
Βρώμη, σπόροι κολοκύθας, αμύγδαλα, νιφάδες καρύδας,
κομματάκια σοκολάτας και γιαούρτι με μαρμελάδα κερασιού
PLEASE NOTIFY YOUR SERVER FOR ANY ALLERGIES
PRICES INCLUDE ALL LEGAL SURCHARGES.
ΠΑΡΑΚΑΛΟΎΜΕ ΕΝΗΜΕΡΏΣΤΕ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΉΠΟΤΕ ΑΛΛΕΡΓΊΕΣ
ΟΙ ΤΙΜΈΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΥΝ ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΝΌΜΙΜΕΣ ΧΡΕΏΣΕΙΣ

