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Apopsis Design tel. 22410 64627

Αγορανομικά Υπεύθυνος
Ζαράνης Ν. Εμμανουήλ
Οι τιμές περιλαμβάνουν όλους τους νόμιμους φόρους
Prices include all legal taxes

Win

e Bar

Πρωινά/Breakfast
Ελληνικό πρωινό

(ομελέτα ή αυγά της επιλογής σας, τοματίνια , ντάκος,
μανούρι ή ανθότυρο, ελιές, αγγούρι, απάκι, μέλι, γιαούρτι,
γλυκό του κουταλιού, ελαιόλαδο)

16.00€

Greek Breakfast

(omelette or eggs of your choice, cherry tomatoes, dakos,
manouri or anthotiro cheese, olives, cucumber, apaki,
honey, yogurt, dessert, olive oil)
*Σερβίρεται με καφέ της επιλογής σας, ή τσάϊ, ή χυμό
*Ιs sereved with coffee of your choice or tea or juice

Ομελέτα με ασπράδια με αβοκάντο, τοματίνια
και νεαρά φύλλα σπανάκι

10,00€

Ομελέτα από βιολογικά αυγά με
καπνιστή πανσέτα, κρεμμύδι και γραβιέρα Νάξου

10,00€

Ψημένο χωριάτικο ψωμί
με τριμμένη τομάτα, φέτα και ρίγανη
Traditional greek bread with tomato, feta cheese and oregano

7.00€

Χωριάτικες παραδοσιακές πίτες

7.00€

Πίτα με ανθότυρο, μέλι και κανέλα

6,00€

Γιαούρτι με μέλι, γύρη και ξηρούς καρπούς

8,00€

Γιαούρτι με μέλι, φρούτα εποχής
και νιφάδες σοκολάτας

8,00€

Egg white omelette with tomatos, avocado
and young spinach leaves

Organic egg omelette with smoked onion pancetta ,
graviera cheese from Naxos

*Ρωτήστε για την Πίτα της Ημέρας
*Τraditional Greek Pies (ask for the pie of the day)

Pie with anthotiro cheese with honey and cinnamon

Yogurt with honey, pollen and nuts

Yogurt with honey, fresh seasonal fruits
and chocolate flakes
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Σαλάτες/Salads
Ρόκα ανθότυρο, τοματίνια, κολοκύθι
και βαλσάμικο αρωματισμένο με φρούτα
Rocket, anthotiro cheese, tomato, zucchini and
fruit flavoured balsamic

10,00€

Σαλάτα με ακροκώλιον, βαλεριάνα ,
φιλέτο πορτοκάλι και γραβιέρα με
βινεγκρέτ πορτοκαλιού
Salad with akrocolion, valerian, orange fillets and
graviera cheese with orange vinaigrette

10,00€

Χωριάτικη σαλάτα με ντοματίνιαμ κρίταμο,
βαρελίσια φέτα , παλαιωμένο ξύδι και παξιμάδι
Greek salad with cherry tomatoes, samphire,
barrel feta cheese, aged vinegar and rusk

10,00€

Σαλάτα σπανάκι, μαριναρισμένη με αρωματικό
λάδι δυόσμου, ψητό κοτόπουλο, παλαιωμένη γραβιέρα
και Ροδίτικη λαδόπιτα
Spinach salad, marinated with spearmint flovoured oil
grilled chicken, aged graviera cheese
and Rhodian oil pita bread

11,00€
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Δια χειρός /Snaacks

Φόρμα τόστ από κουρκουμά ή φαγόπυρο ,
κρέμα φέτας, τομάτα και αλλαντικό της επιλογής σας
Buckweat or Tumeric flavoured toasted bread
with tomato, feta cheese and selection of cold cuts

5,00€

Κρουασάν με λιαστή τομάτα και κατίκι Δομοκού
Croissant with sun-dried tomato and Katiki cheese
from Domokos

7,50€

Κρουασάν με ακροκώλιο, ανθότυρo και τοματίνια
Croissant with akrocolio, anthotiro cheese and
cherry tomatoes

8,00€

Oρεκτικά/Starters
Μίνι Ντάκος με τσίπουρο, τριμμένη τομάτα
ανθότυρο και θρούμπι
Mini Dakos with tsipouro grated tomato
anthotiro cheese and savory

8,00€

Σωτέ μανιτάρια πλευρώτους με γλυκό κρασί
Sauteed mushrooms with sweet wine

9,00€

Λουκάνικα σχάρας με καυτερή μουστάρδα
Grilled sausages with spicy mustard

(4τμχ)
(4pcs)

13,00€

Φάβα με καπνιστή πανσέτα
Fava beens with smoked pancetta

8,00€

Φέτα ψητή στην λαδόκολλα
Baked feta cheese
Ριζότο με λαυράκι
Sea bass risotto

7,50€

12,00€
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Κυρίως πιάτα/Main dishes

Μοσχάρι φιλέτο σε μπριός με άγρια ρόκα ,
παρμεζάνα μακράς ωρίμανσης και λάδι τρούφας
Βeef fillet in brioche bread, wild rocket,
matured parmesan and truffle oil

21,00€

Λαβράκι φιλέτο με πουρέ σελινόριζας,
σαλάτα βαλεριάνα και λάδι δυόσμου
Sea bass fillet with celery root puree
valerian salad and spearmint oil

16,50€

o

Κοτόπουλο φιλέτο στους 64 με πουρέ καρότου,
νεαρά λαχανικά και λαδολέμονο μαστίχα
o
Chicken fillet at 64 with carrot puree,
baby vegetables and oil mastic vinaigrette
o

Χταπόδι στους 77 με χούμους παντζαριού και άγρια ρόκα
Octopus at 77 o with beetroot hummus and wild rocket

Ποικιλίες

Ποικιλία Ελληνικών Τυριών

(Κρασοτύρι, Μανούρι, Γραβιέρα, Μετσοβόνε,
Ξηρομυζήθρα, Ανθότυρο, Ταλαγάνι,
Μαστέλο, Καλαθάκι, Κασέρι, Μανούρα Σίφνου, )

15,00€

15,00€

16,00€

Greek cheese Platter
(Krasotyri, Manouri, Graviera, Metsovone,
Xiromizithra, Anthotyro, Talagani,
Mastelo, Kalathaki, Kaseri, Manoura Sifnou,)
Ποικιλία Ελληνικών Αλλαντικών

(Ακροκώλιο, Λούζα, Σαλάμι Ευρυτανίας,
Χοιρομέρι κρασάτο, καπνιστό κοτόπουλο, παστουρμάς)

18,00€

Greek Cold Cuts Platter
(Acrokolio, Louza, Salami of Evritania,
Wine ham, smoked chicken, pastourmas)
Ποικιλία Τυριών και Αλλαντικών
Platter of Greek Cheeses and Cold Cuts

18,00€
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Επιδόρπια / Desserts
Σουφλέ σοκολάτας με παγωτό βανίλια
Chocolate souffle with vanilla ice cream

8,00€

Cheese cake μαύρης σοκολάτας
και σάλτσα κόκκινων φρούτων
Dark chocolate cheese cake with and red berry sauce

8,00€

Cheese cake με λευκή σοκολάτα
White chocolate cheese cake

8,00€

Win

Zεστός Καφές
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Hot coffee

Nεσκαφέ
Αμερικάνο
Ελληνικός
Ελληνικός Διπλός
Εσπρέσο
Διπλό Εσπρέσο
Εσπρέσο Macchiato
Καπουτσίνο
Διπλό Καπουτσίνο
Tσάϊ
Σοκολάτα

NesCafe
Americano
Greek Coffee
Double Greek Coffee
Espresso
Double Espresso
Espresso Macchiato
Cappuccino
Double Cappuccino
Τea
Chocolate

Kρύος Καφές

Cold Coffee

Φραπέ
Φρέντο Καπουτσίνο
Φρέντο Εσπρέσο
Τσάι
Σοκολάτα

Frappe
Freddo Cappuccino
Freddo Espresso
Tea
Chocolate

Aναψυκτικά

Soft Drinks

Aναψυκτικά
Ανθρακούχο
Εμφιαλωμένο νερό1 Λίτρο
Εμφιαλωμένο νερό 330 μλ
Χυμοί διάφοροι
Φυσικός χυμός πορτοκάλι
Smoothie
3 Cents aegean tonic
3 cents gentlemen's soda
3 Cents tonic water
3 Cents tpink grapefruit soda

Soft Drinks
Sparkling Water
Mineral Water 1Lt
Mineral Water 330ml
Juice
Fresh orange juice
Smoothie
3 Cents aegean tonic
3 cents gentlemen's soda
3 Cents tonic water
3 Cents tpink grapefruit soda

Beers

Beers

Μύθος
Νήσος
Μάμος
Μηλοκλέφτης

Mythos
Νissos
Mamos
Milokleftis (Cider)

3,50€
3,50€
2,50€
3,50€
3,00€
4,00€
3,50€
3,50€
4,00€
3,50€
3,50€

3,80€
4,00€
4,00€
3,80€
4,00€

3,50€
3,30€
2,50€
1,00€
3,50€
4,80€
5,80€
5,20€
5,20€
5,20€
5,20€

4,80€
6,20€
6,20€
4,80€

