
Salads
Πράσινη σαλάτα με ρόκα, λιαστή ντομάτα, γραβιέρα, ηλιόσπορο  
και σάλτσα από παλαιωμένο ξύδι   
Green salad with rocket, sun-dried tomato, gruyere cheese,  
sunflower seeds and vinaigrette dressing      € 6,00

Πράσινη σαλάτα με τόνο, αρακά, καλαμπόκι, ελιές και σάλτσα μουστάρδας  
Green salad with tuna, green peas, corn, olives and mustard sauce       € 6,00 

Πράσινη σαλάτα με φρέσκο σολομό, σπανάκι, αρακά, αβοκάντο, άνηθο και σάλτσα μελιού  
Green salad with fresh salmon, spinach, green peas,  
avocado, dill, and honey dressing      € 6,50

Πράσινη σαλάτα Καίσαρα με φρέσκο κοτόπουλο και μπέικον  
Caesar salad with fresh chicken and bacon      € 6,50

Σαλάτα Nicoise με τόνο, φασολάκια, καλαμπόκι, πατάτα και σάλτσα μουστάρδας  
Nicoise salad with tuna, green beans, corn, potato, and mustard dressing      € 5,60

Ζυμαρικά με καπνιστό σολομό και λεμονάτη σάλτσα γιαουρτιού  
Cold pasta with smoked salmon and sour yogurt dressing      € 6,00

Ζυμαρικά με σάλτσα από ψητές ντομάτες και φέτα   
Pasta with fresh tomato sauce and feta cheese      € 5,40

Ζυμαρικά με πέστο, φρέσκο κοτόπουλο και λιαστή ντομάτα   
Pasta with pesto sauce, fresh chicken and sundried tomato      € 5,70

Πένες ολικής άλεσης με gorgonzola, ρόκα, καραμελωμένα καρύδια και γλυκόξινο dressing   
Whole wheat penne with gorgonzola, rocket, caramelized walnuts, 
scallions balsamic dressing      € 5,90

Πένες ολικής άλεσης με μπρόκολο, μανούρι, φυλλέ αμυγδάλου και σως βαλσάμικο 
Whole wheat penne with broccoli, manouri cheese, almond flakes 
and balsamic dressing      € 5,90

Σαλάτα με βιολογικές φακές, καραμελωμένο κρεμμύδι, ντοματίνια, καρότο,  
σέλινο και φέτα Organic lentil salad with caramelized onion,  
cherry tomatoes, carrot, celery and feta cheese      € 5,00

Ρεβίθια με πιπεριά Φλωρίνης, μαϊντανό, βασιλικό και λαδολέμονο με πορτοκάλι 
Chickpeas with roasted peppers, parsley, basil, and orange dressing      € 5,00

Σαλάτα με βιολογικό άγριο ρύζι, ρόκα, παρμεζάνα, σταφίδες  
και σάλτσα από παλαιωμένο ξύδι 
Salad with organic wild rice, rocket, parmesan, raisins,  
wand vinaigrette dressing      € 5,00

Κους κους με φρέσκο κοτόπουλο, σταφίδες, μαϊντανό, καραμελωμένο κρεμμύδι και κάρυ 
Cous cous with chicken, raisins, parsley, caramelized onion and carry       €5,20

Αρωματικό ρύζι μπασμάτι με κοτόπουλο, πορτοκάλι, αμύγδαλα, πιπεριά φλωρίνης  
& σως πορτοκαλιού
Basmati rice with chicken, orange, almonds,  
roasted peppers and orange dressing     € 5,20
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Soups
Βελουτέ ντομάτα 
Creamy tomato soup      € 3,90

Βελουτέ καρότο αρωματισμένη με μανταρίνι και κανέλα
Creamy carrot soup with mandarin and cinnamon essence      € 3,90

Βελουτέ κολοκύθα
Creamy pumpkin soup      € 3,90

Βελουτέ μπρόκολο με λίγη πατάτα
Creamy broccoli with a touch of potato      € 3,90

Βελουτέ πατάτα με πράσο 
Creamy potato with leak      € 3,90

Σούπα μανιτάρι 
Mushroom soup      € 3,90

Σούπα μινεστρόνε με βιδάκια, μπέικον λαχανικά και ενισχυμένη με νιφάδες παρμεζάνας
Minestrone soup with pasta, bacon, vegetables and parmesan flakes      € 3,90

Sandwiches
Μπαγκέτα ολικής με καπνιστή γαλοπούλα, έμενταλ, μαρούλι και μουστάρδα μελιού 
Whole grain baguette with smoked turkey, emmental cheese,  
lettuce and honey mustard      € 3,60

Μπαγκέτα ολικής με καπνιστό σολομό, κρέμα γιαουρτιού, αγγούρι και παπαρουνόσπορο 
Whole grain baguette with smoked salmon, yogurt cream,  
cucumber and poppy seed     € 4,00

Λευκή μπαγκέτα με φρέσκο κοτόπουλο και σάλτσα του Καίσαρα 
White baguette with fresh chicken and Caesar sauce      € 4,00

Λευκή μπαγκέτα με προσούτο, ανθότυρο και βαλσάμικο
White baguette with prosciutto, soft white cheese and balsamic dressing      € 4,50

Dinkel ψωμί με γαλοπούλα, brie και μουστάρδα μελιού 
Dinkel bread with smoked turkey, brie, and honey mustard      € 4,00

Dinkel ψωμί με αβοκάντο, ανθότυρο και ντομάτα 
Dinkel bread with avocado, soft white cheese and tomato     € 3,80

Dinkel ψωμί με κοτόπουλο, κρέμα παρμεζάνας και φρούτα του δάσους 
Dinkel bread with chicken, parmesan cream and berries     € 4,50

Brioche & Mini Baguettes
Μπαγκετάκι σουσαμιού με ζαμπόν, έμενταλ και σαλτσα μουστάρδας 
Small sesame baguette with ham, emmental cheese and mustard sauce      € 1,50

Μπαγκετάκι σουσαμιού με χαλούμι, αγγούρι, δυόσμο και ταχίνι 
Small sesame baguette with haloumi cheese, cucumber, mint and tahini      € 1,70

Βrioche με μανούρι, ντομάτα, ρόκα και ρίγανη 
Brioche with manouri, cheese, rocket and oregano      € 1,70

Βrioche με καπνιστό σολομό, κρέμα τυριού και άνηθο 
Brioche with smoked salmon cream cheese and dill      € 2,20
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Wraps
Wrap με καπνιστή γαλοπούλα, έμενταλ, μαρούλι 
και σάλτσα μουστάρδας σε αραβική πίτα 
Smoked turkey wrap with emmental cheese, lettuce  
and mustard sauce on flat bread      € 3,70

Wrap Καίσαρα με φρέσκο κοτόπουλο και γραβιέρα σε αραβική πίτα
Chicken Caesar wrap with gruyere cheese on flat bread      € 3,80

Wrap με χαλούμι, ντομάτα, αγγούρι και σάλτσα ταχίνι σε αραβική πίτα 
Haloumi cheese wrap with tomato, cucumber  
and tahini sauce on flat bread      € 4,00

Wrap με τόνο και λαχανικά σε αραβική πίτα 
Tuna wrap with vegetables on flat bread      € 4,00

Wrap με χούμους, λιαστή ντομάτα, καρότο, και αρωματικά σε αραβική πίτα 
Humus wrap with sundried tomato, carrot and herbs on flat bread      € 3,30

Wrap με κινόα, αβοκάντο και φέτα σε αραβική πίτα 
Quinoa wrap with avocado and feta on flat bread      € 4,50

Bakery 

Brownie     € 2,50

Rocky bar     € 2,50

Κρουασάν βουτύρου 
Butter croissant     € 1,80

Κρουασάν με γέμιση πραλίνας 
Chocolate praline croissant     € 2,10

Κέικ ημέρας (σοκολάτας ή λεμονιού)
Cake of the day (chocolate or lemon)     € 1,50

Scones κανέλας
Cinnamon scones     € 1,60

Kαφές και άλλα ροφήματα
Espresso / Espresso διπλό (double)      € 1,50 / € 2,00 

Cappuccino / Cappuccino διπλό (double)      € 1,80 / € 2,30 

Latte      € 2,20

Βιολογικός καφές φίλτρου  
Organic filter coffee      € 1,80

Βιολογικό τσάι (6 διαφορετικές γεύσεις)  
Organic tea (6 different flavors)      € 1,80

Ποικιλία ελληνικών τσαγιών  
Greek teas      € 1,80

Σοκολάτα 
Chocolate      € 2,60

Freddo espresso / Freddo cappuccino      € 1,80 / € 2,00 

Nescafé Frappe      € 1,80

Iced latte (mocha or caramel)      € 2,60
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Φρεσκοστυμμένοι Χυμοί 250ml / 400ml 

Χυμός πορτοκάλι  
Orange juice      € 2,20 / € 3,40

Good-day  
αχλάδι ή φρούτο εποχής, μπανάνα, πορτοκάλι  
pear, banana, orange      € 2,80 / € 3,40

Spicy apple 
μήλο, μπανάνα, κανέλλα, ginger  
apple, banana, cinnamon and ginger      € 2,80 / € 3,40

Sunrise smoothie  
πορτοκάλι, μπανάνα, γιαούρτι, μέλι  
orange, banana, yogurt, honey      € 3,70

Energy Bliss smoothie 
πορτοκάλι, μπανάνα, αχλάδι, μήλο, μέλι, φουντούκια  
orange, banana, pear, apple, honey and nuts      € 3,70

Fruit Must smoothie  
πορτοκάλι, μπανάνα, φρούτα εποχής, γιαούρτι, μέλι  
orange, banana, seasonal fruit, yogurt, honey      € 3,70

Monkey Business smoothie  
μήλο, μπανάνα, χυμός μήλου, φυστικοβούτυρο  
apple, banana, peanut butter      € 3,70

Αναψυκτικά
Coca Cola / Coca Cola Light / Ζero (330ml)      € 1,20

ΒΙΟ ΕΨΑ (λεμόνι & πορτοκάλι)      € 1,30

Ανθρακούχο νερό (250ml) 
Sparkling water      € 1,50

Φυσικός χυμός ρόδι (250ml)
Natural pomegranate juice        € 2,80

Ωράριο Delivery:
Δευ. - Παρ. 10:00 - 17:00

Σκουφά 29, Αθήνα 
Τ: 210 3635773, 210 3631827
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