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BENEDICT BREAKFAST  

“Eggs benedict” - 2 αυγά ποσέ 
με καπνιστό ζαμπόν από χοιρινό μπούτι 
& χειροποίητη σάλτσα hollandaise,

σε σπιτικό English mu	n. 

Γιαουρτόπιτα με φρέσκια μαρμελάδα 
από φρούτα του δάσους.

Φρεσκοστυμμένος χυμός πορτοκάλι. 

     8,00

Μανιτάρι Portobello 
γεμιστό με τυρί κρέμα,  

σπανάκι & ντοματίνια σοτέ. 
Σερβίρεται με προζυμένιο ψωμί.

Κέικ με granola, 
αποξηραμένα φρούτα, μέλι 

& ξηρούς καρπούς.

Φρεσκοστυμμένος χυμός 
πορτοκάλι.

VEGETARIAN
BREAKFAST

     6,50

“Αυγά με την ντομάτα”, γραβιέρα  & βότανα της Κρήτης. 
Σερβίρεται με προζυμένιο ψωμί. 
Σπιτικό ρυζόγαλο με κανέλα & σιρόπι κυδώνι.
Φρεσκοστυμμένος χυμός πορτοκάλι.      6,00

ΚΡΗΤΙΚΟ ΠΡΩΙΝΟ 

“Ηappy” pancake.
Ξυλάκι με μπανάνα & κρέμα Merenda.
Τοστάκι με γαλοπούλα & τυρί . 
Φρεσκοστυμμένος χυμός πορτοκάλι.      4,50HAPPY

BREAKFAST



     8,50

Ομελέτα  από ασπράδι 
4ων αυγών με μανιτάρια
& τυρί χαμηλών λιπαρών.     
Σερβίρεται με  προζυμένιο ψωμί.

“Super food”κέικ με 70% 
μαύρη σοκολάτα, αμύγδαλα, 
χυμό & φρούτα γκότζι μπέρι.
 
Φρεσκοστυμμένος χυμός 
πορτοκάλι.

HEALTHY BREAKFAST 
Καλαθάκι με φρυγανισμένο 
προζυμένιο ψωμί, βούτυρο, 

πραλίνα  φουντουκιού 
& σπιτική μαρμελάδα.

2 φρέσκα αυγά με καπνιστό μπέικον 
τηγανισμένα σε ελαιόλαδο  

& μανούρι στην σχάρα.

3 Pancakes με βούτυρο, 
πραλίνα  φουντουκιού 
& σπιτική μαρμελάδα.

Κρουασανάκια  βουτύρου.

Φρεσκοστυμμένος χυμός πορτοκάλι.

KALIMERA BREAKFAST

     7,50

Καλαθάκι με πέντε φέτες 
προζυμένιο ψωμί, βούτυρο, 

σπιτική μαρμελάδα,               
Merenda & μέλι.

     2,50

BREAD & SPREAD 

AMERICAN WAY
2 Pancakes με μπέικον, λιωμένο τυρί, 
μανιτάρι σοτέ & ντοματίνια. 

Brownie από  Merenda με κόκκινα 
φρούτα, άχνη ζάχαρης & φουντούκια.   

Φρεσκοστυμμένος 
χυμός πορτοκάλι.      8,00

Επιπλέον μερίδα από πραλίνα φουντουκιού ή μέλι ή σπιτική μαρμελάδα 0,50.
Το προζυμένιο ψωμί είναι χειροποίητο.Ζυμώνεται & ψήνεται καθημερινά στην κουζίνα μας.



ΑΛΜΥΡΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

* Συνοδεύονται με φρέσκο ψωμί. Η επιπλέον ποσότητα χρεώνεται 1,00.

2 αυγά με μπέικον & τηγανητή ντομάτα σε ελαιόλαδο.*  3,90

2 αυγά ποσέ, με σπανάκι σοτέ & bacon πάνω σε                         
σπιτικό English mu	n.        4,70

Eggs Benedict - 2 αυγά ποσέ, με καπνιστό ζαμπόν                        
από χοιρινό μπούτι & χειροποίητη σάλτσα hollandaise                   
σε σπιτικό English mu	n.      6,00

Γαλλική Ομελέτα με ζαμπόν & τυρί.*    3,90

Ομελέτα με 4 αυγά & καραμελωμένα λαχανικά.*     4,50

Ομελέτα  από ασπράδι 4ων αυγών, με μανιτάρια                          
& τυρί χαμηλών λιπαρών. *         6,00

Κρητική στραπατσάδα με απάκι & γραβιέρα.*     4,90

Scrambled αυγά “Αγγλικού τύπου”, 
με καπνιστό σολομό,  sour cream & σχινόπρασο,
πάνω σε ψημένα κρουασανάκια βουτύρου.  7,50



Επιπλέον ποσότητα από σπιτικές σάλτσες +0,50. 

3 Pancakes με μπέικον, λιωμένο τυρί, 
μανιτάρι σοτέ & ντοματίνια.                                                      5,40

Μανιτάρι Portobello γεμιστό με τυρί κρέμα,  
σπανάκι & ντοματίνια σοτέ. *        4,60

“Croque Monsieur “ με béchamel & parmigiano.                          
Γαλλικό ψητό σάντουιτς με βουτυρωμένες 
φέτες χειροποίητου προζυμένιου ψωμιού,                                                             
ζαμπόν από χοιρινό μπούτι & λιωμένο τυρί.         4,20 

“Croque Madame” με béchamel & parmigiano.                                      
Γαλλικό ψητό σάντουιτς με βουτυρωμένες φέτες                   
χειροποίητου προζυμένιου ψωμιού, ζαμπόν από                                            
χοιρινό μπούτι, λιωμένο τυρί & τηγανιτό αυγό.        5,00
 
“Minute  steak”  (150γρ μοσχαρίσιο κόντρα φιλέτο)                                
με μανιτάρια & ντοματίνια σοτέ σε τηγανιτό ψωμί.                  9,50



ΓΛΥΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Croissant βουτύρου γαλλικού τύπου.     1,80

Croissant βουτύρου γαλλικού τύπου με γέμιση                                                                                                                
Κρέμα patisserie ή Merenda ή Σπιτική μαρμελάδα.     2,10

Αφράτο κέικ βανίλιας.                 1,90

Κέικ με granola, αποξηραμένα φρούτα, μέλι &                            
ξηρούς καρπούς.                   2,70

“Super food” κέικ με σοκολάτα 70%, αμύγδαλα,                     
φρούτα & χυμό από γκότζι μπέρι.       3,00

Brownie “Merenda” με κόκκινα φρούτα,                                         
άχνη ζάχαρης & φουντούκια.        4,20    
(με προσθήκη παγωτού βανίλια +1,50)

Επιπλέον μερίδα πραλίνα φουντουκιού ή μέλι ή σπιτική μαρμελάδα  +0,50 



Ποικιλία φρέσκων φρούτων.                                                                          
Οι εποχές αλλάζουν… έτσι και τα φρούτα μας.        4,00

Μους γιαουρτιού με φρέσκα φρούτα.    3,90

Πρόβειο κρητικό γιαούρτι με μέλι & καρύδια.      5,60

Γιαουρτόπιτα με φρέσκια μαρμελάδα από                           
φρούτα  του δάσους.      3,50

Σφακιανή πίτα με ξινομυζήθρα & θυμαρίσιο μέλι.    4,50

3 Pancakes με φρέσκα φρούτα & μους γιαουρτιού.  3,80

6 Pancakes με μέλι, πραλίνα φουντουκιού                                                             
& σπιτική μαρμελάδα.        4,00

4 Pancakes με σιρόπι καραμέλας σφενδάμου,     
φρούτα του δάσους & αμύγδαλα.      4,20

6 Double chocolate pancakes με φρούτα του δάσους.   5,90

PANCAKES



Εάν έχετε ιδιαίτερες διατροφικές ανάγκες ή αλλεργίες και 
επιθυμείτε να γνωρίζετε όλα τα υλικά που  χρησιμοποιούνται, 

παρακαλώ ενημερώστε τον υπεύθυνο καταστήματος.
Οι τιμές είναι σε ευρώ €. 

Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ και δημοτικός φόρος.

Αγορανομικός υπεύθυνος: Ιωάννης Αντωνακάκης 

Chef  
Στέφανος Γκόγκολος


