
Ξεκινήστε την ηµέρα σας απολαµβάνοντας ζεστό και σπιτικό πρωινό στο Ark
Enjoy a homemade breakfast at Ark and start your day

BREAKFAST @ ARK
ΠΡΩΙΝΟ ΣΤΟ AΡK

Φρέσκος  χυµός πορτοκάλι ή ανάµεικτος  
Φρεσκοψηµένο ψωµί από το ξυλόφουρνο µας 
Φρέσκο βούτυρο Κερκύρας 
∆ύο τυριά, τοµάτα, αγγούρι, ελιές και σαλάµι
Αγνό µέλι Θάσου & µαρµελάδες
Σπιτική χορτόπιτα ψηµένη στο Σάτσι, ανθότυρο, γραβιέρα και ντακάκι
Oµελέτα της επιλογής σας 

Fresh orange or mixed juice 
Variety of freshly baked bread from our wood oven
Fresh butter from Corfu 
Assortment of cheese, tomato, cucumber, olives and salami
Honey from Thasos island and marmalade selection
Spinach pie baked on the traditional Saj pan, white soft “Anthotiro” cheese, gruyere and barley dried bread
Omelet of your choice

Φρέσκος  χυµός Detox µε σπανάκι, πράσινο µήλο, µοσχολέµονο και πιπερόριζα
Φρεσκοψηµένο ψωµί ολικής αλέσεως και χαρουπόψωµο από το ξυλόφουρνο µας 
Αγνό µέλι Θάσου και µαρµελάδες χωρίς ζάχαρη
Ελληνικοί ξηροί καρποί και φρέσκα φρούτα εποχής
Φρέσκια ανάλατη µυζήθρα µε τοµάτα, ελιές, αγγούρι και µορταδέλα
Μπάρα δηµητριακών
Ταχίνι
Οµελέτα µε ασπράδια, γραβιέρα, τοµάτα και γαλοπούλα

Γιαούρτι σερβιρισµένο µε την τσίπα του, µε µέλι και καρύδια ή φρουτοσαλάτα
Original Greek yogurt, served with honey and nuts or fruit salad

Fresh Detox juice with spinach, green apple, lime and ginger
Freshly baked whole grain bread and carob-bread from our wood oven
Honey from Thasos and marmalade without sugar
Greek dried nuts and fresh seasonal fruits
Fresh unsalted myzithra cheese with tomato, olives, cucumber and mortadella
Cereals bar
Tahini
Egg white omelet, gruyere, tomato and turkey

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΩΙΝΟ / GREEK BREAKFAST 15,80€

ΕΥ ΖΗΝ / HEALTHY BREAKFAST 16,80€

12,00€

Κρητικά µυζηθροπιτάκια µε µέλι και κανέλα
Fresh Cretan myzithra cheese pies with honey and cinnamon 13,00€

Χορταστικό τοστ από χωριάτικο καρβέλι µε ζαµπόν, τυρί & τοµάτα
Toasted sandwich from homemade fresh bread with ham, cheese and tomato 8,50€


