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BUON GIORNO / BREAKFAST
09:00 – 12:30

I Frati basket   19

Προζυμένιο ψωμάκι ολικής άλεσης, tramezzini, βούτυρο, θυμαρίσιο μέλι, μαρμελάδες φρούτων, 
κρουασάν βουτύρου, κρουασάν σοκολάτας  & Ιταλικό κεικ.
Sourdough wholemeal bread, tramezzini bread, butter, thyme honey, fruit jams, butter,  Panettone.

Uova e Salmone   19

Αυγά ποσέ, πολύσπορο ψωμάκι, καπνιστός σολομός, αβοκάντο & σάλτσα remoulade.
Poached eggs on multigrain bread, smoked salmon, avocado & sauce remoulade.

Uova con Jamon de Bellota   22

Αυγά μάτια, χωριάτικο ψωμί, μαριναρισμένη τομάτα & jamon de bellota.
Sunny side-up eggs, rustic bread, marinated tomato & jamon de bellota.

Strapazzate con Prosciutto San Daniele   16

Αυγά scrambled, πολύσπορο ψωμάκι, προσούτο San Daniele, παρμεζάνα & ρόκα. 
Scrambled eggs, multigrain bread, prosciutto San Daniele, parmigiana & rocket.

Strapazzate con Pomodoro e Feta   14

Αυγά scrambled, ψητή τομάτα, χωριάτικο ψωμί, φέτα & φρέσκο θυμάρι.
Scrambled eggs, grilled tomato, rustic bread, feta cheese & fresh thyme.

Tostada al Tartufo   18

Αυγά μάτια, φρέσκια μαύρη τρούφα Ταϋγέτου, χωριάτικο ψωμί & πεκορίνο με τρούφα. 
Sunny side-up eggs, fresh black truffle from Taygetos mountain, rustic bread & pecorino 
with truffle. 

Frittata con Albumi   14

Ομελέτα με ασπράδια αυγού, σπανάκι & σαλάτα με τοματίνια. 
Egg white omelette, spinach & cherry tomato salad. 

Croque Monsier   14

Φρυγανισμένο ψωμί, ζαμπόν, γραβιέρα Νάξου και μπεσαμέλ, ψημένο στη σχάρα & πράσινη σαλάτα.
Toasted bread, quality ham, gruyere from Naxos and bechamel sauce &  green salad.

Croque Madame   15

Φρυγανισμένο ψωμί, ζαμπόν, γραβιέρα Νάξου και μπεσαμέλ, ψημένο στη σχάρα, με αυγό μάτι 
& πράσινη σαλάτα.
Toasted bread, quality ham, gruyere from Naxos and bechamel sauce, grilled, 
with a sunny side-up egg on top & green salad.

Vegan Scramble   13

Χωριάτικο ψωμάκι, πολτός από avocado, τοματίνια, φαγόπυρο & baby σπανάκι 
Rustic bun, mashed avocado, cherry tomatoes, buckwheat & baby spinach.

Όλες οι τιμές είναι σε Ευρώ / All Prices in Euro


