
ALLERGENS | AΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΑ 
(G) Gluten | Γλουτένη (LU) Lupin | Λούπινο (CE) Celery | Σέλινο (CR) Crustaceans | Οστρακοειδή (M) Milk | Γαλακτοκομικά 

(So2) Sulfur Dioxide | Διοξείδιο του Θείου (SE) Sesame | Σουσάμι (MS) Molluscs | Μαλάκια (MU) Mustard | Μουστάρδα (EG) Egg | Αυγά
(N) Tree Nuts | Ξηροί Καρποί με Κέλυφος (F) Fish | Ψάρι (SB) Soybeans | Σόγια (P) Peanuts | Φυστίκια

BRUNCH MENU
 €

Oatmeal (G/N) 8                                                                                       
Πλιγούρι βρώμης 
Oatmeal with almond milk, served with fresh berries, cashew nuts,
dried cranberries and banana
Πλιγούρι βρώμης με γάλα αμυγδάλου, σερβιρισμένο με φρέσκα μούρα,
κάσιους, αποξηραμένα κράνμπερις και μπανάνα

American style pancakes (G/M) 7.5    
Served with fresh berries, maple syrup and chocolate praline
Αμερικανικού τύπου pancakes, σερβιρισμένα με φρέσκα μούρα,
σιρόπι σφενδάμου και πραλίνα σοκολάτας

Good morning Cyprus (EG/G/M/LU) 10,5
Καλημέρα
Two fried eggs served with marinated grilled vegetables, halloumi,
Cyprus sausage, smoked pork loin and Omodos koulouri  
Δύο τηγανητά αυγά, σερβιρισμένα με μαριναρισμένα ψητά λαχανικά,
χαλούμι, κυπριακό λουκάνικο, καπνιστό χοιρομέρι και κουλούρι του Ομόδους

Egg white omelette roulade (M) 10
Τυλιχτή ομελέτα με ασπράδια αυγών 
Served with avocado, marinated cherry tomatoes and goat cheese
Σερβίρεται με αβοκάντο, μαριναρισμένα ντοματίνια και κατσικίσιο τυρί 
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Eggs Benedict with smoked salmon ((EG/G/M) 11.5
Αυγά Μπένεντικτ με καπνιστό σολομό
Poached eggs served with spinach, potato salad,
green asparagus and a freshly baked brioche bun
Αυγά ποσέ σερβιρισμένα με σπανάκι, πατατοσαλάτα,
πράσινα σπαράγγια και φρεσκοψημένο ψωμάκι μπριός

Healthy meal (G/M) 7.5
Υγιενό γεύμα
Roasted oats with honey, vanilla yoghurt and fresh berries
Καβουρδισμένες νιφάδες βρώμης με μέλι, γιαούρτι βανίλια
και φρέσκα μούρα

Tropical fruit salad (G/M) 7.5
Σαλάτα με τροπικά φρούτα
Low fat yoghurt, honey and homemade granola
Γιαούρτι χαμηλών λιπαρών, μέλι και σπιτική γκρανόλα


