The finest Greek branch of the town is here!

Weekend Brunch a la carte menu 11:30 - 17:30

Τυρόπιτα από τον ξυλόφουρνο μας............................7,50€
Cheese pie baked in our wood oven
Χορτόπιτα από τον ξυλόφουρνο μας..........................7,50€
Pie with greens and herbs baked in our wood oven
Κρητικά αλμυρά ή γλυκά καλτσούνια.........................5,50€
Traditional Cretan sweet or salty pies
Κρητική μυζηθρόπιτα με μέλι και κανέλα..................6,50€
Cretan cheese pie with “mizithra” cheese, honey and cinnamon
Τηγανίτες με σοκολάτα και μπισκότο..........................8,00€
Chocolate-biscuit pancakes
Μπουγάτσα από τον ξυλόφουρνο...............................5,50€
Με άχνη ζάχαρη και κανέλα
Greek custard pie with phyllo, baked in our wood oven,
dusted with icing sugar and cinnamon

Αυγά μάτια στο ψήσιμο της επιλογής σας.................5,50€
2 fried eggs, cooked as you wish
Αυγά μάτια στον ξυλόφουρνο.....................................7,50€
Με πικάντικη σάλτσα αβοκάντο και φέτα (shakshuka)
Fried eggs in spicy avocado sauce, crispy pitta bread and feta cheese,
baked in our wood oven
Αυγά ποσέ........................................................................7,50€
Με σάλτσα βουτύρου σε ψωμί μπριός.
Poached eggs on toasted bread from our wood oven
Στραπατσάδα χωριάτικη με ντομάτα και φέτα.........7,00€
Traditional mashed eggs with tomato and feta cheese
Ομελέτα με ζαμπόν και τυρί..........................................8,00€
Omelette with smoked ham and cheese
Ομελέτα με ασπράδια, γαλοπούλα και τυρί............10,70€
Egg whites omelette with cheese and turkey

Πεινιρλί στον ξυλόφουρνο.............................................12,50€
Με πικάντικη σάλτσα, τυριά, λουκάνικο και αυγό
“Peinirli” (pizza boat) baked in our wood oven with tomato sauce,
greek cheese, bacon and fried egg
Croque madame.................................................................9,50€
Σάντουιτς με χωριάτικο ψωμί, ζαμπόν, γραβιέρα,
κρέμα τυριού και αυγό τηγανιτό μελάτο
In our homemade bread slices with ham, “graviera” cheese, cheese cream
topping and fried egg on top
Croque monsier..................................................................9,00€
Σάντουιτς με χωριάτικο ψωμί, ζαμπόν, γραβιέρα
και κρέμα τυριού
In our homemade bread slices with ham, “graviera” cheese and
cheese cream topping

Orange.................................................................................5,60€
Φυσικός χυμός πορτοκάλι
Fresh orange juice
Detox....................................................................................7,00€
Φυσικός χυμός με σπανάκι, πράσινο, μήλο,
μοσχολέμονο και τζίντζερ
Juice with spinach, green apple, lime and ginger
Energy...................................................................................7,70€
Φυσικός χυμός με πορτοκάλι, καρότο και τζίντζερ
Smoothie with fresh orange juice, carrot and ginger
Tropical.................................................................................7,70€
Φυσικός χυμός με φρέσκα φρούτα εποχής
Smoothie with fresh seasonal fruits
Rose angel...........................................................................8,20€
Χυμός κράνμπερι, γιαούρτι με χαμηλά λιπαρά,
φρέσκες φράουλες και μπανάνα
Smoothie with cranberry juice, low fat Greek yogurt,
banana and fresh strawberries

