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ΤΟΣΤ / TOAST SPECIAL
Γαλοπούλα, γκούντα, Φιλαδέλφεια, ντομάτα 3,00€
Smoked turkey, gouda cheese, Philadelphia, tomato 

Γκούντα, ντομάτα, αβοκάντο, αυγό μάτι 4,00€
Gouda cheese, tomato, avocado, fried egg

Vegetarian 5,00€
Πιπεριές, ντοματίνια, μανιτάρια, μπουκέτο σαλάτας
Peppers, cherry tomatoes, mushrooms, salad bouquet

Vegetable eggs 5,50€
Ντοματίνια, μανιτάρια, πιπεριές, iceberg, 2 αυγά μάτι
Tomatoes, mushrooms, peppers, iceberg lettuce, 2 fried eggs

Spinach eggs 6,50€
Κοτόπουλο, μπέικον, σπανάκι, 2 αυγά μάτι
Chicken, bacon, spinach, 2 fried eggs

ΟΜΕΛΕΤΕΣ / OMELETTES

BUFFET BREAKFAST 7,50€

Spaghetti pomodoro 4,90€

Spaghetti Bolognese  5,50€

Πένες Καρμπονάρα / Pennes Carbonara 5,50€

Κριθαρότο / Barley 7,50€
με θαλασσινά, σάλτσα ντομάτας, λαχανικά, μαντζουράνα, 
γλυκάνισο, baby ρόκα, παρμεζανα
with seafood, tomato sauce, vegetables, marjoram, 
anise, baby rocket, parmesan

Ριζότο / Risotto 6,90€
με μανιτάρια, λάδι τρούφας, baby ρόκα, φλούδες παρμεζάνας
with mushrooms, truffle oil, baby rocket salad, parmesan peels

ΖΥΜΑΡΙΚΑ / PASTA

Πλούσια επιλογή για πρωινό και καφέ, από μπουφέ1.

Λευκή ή πολύσπορη μπαγκέτα 2,90€
γαλοπούλα, γκούντα, Φιλαδέλφεια, ντομάτα, iceberg
White or wholegrain-seeded baguette
smoked turkey, gouda cheese, Philadelphia, tomato, iceberg lettuce

Λευκή ή πολύσπορη μπαγκέτα 3,00€
κρέμα τυριού, iceberg, ντομάτα, σαλάμι αέρος, γκούντα
White or wholegrain-seeded baguette
cream cheese, iceberg lettuce, tomato, salami, gouda cheese             

Λαβάς 2,90€
ζαράκια ντομάτας, αγγούρι, ελιές ροδέλα, λάδι, ρίγανη, φέτα 
Lavash
diced tomatoes, cucumber, sliced   olives, oil, oregano, feta cheese

Λαβάς λαχανικών 3,00€
ψητά λαχανικά φούρνου, ντομάτα, βαλσάμικο με μέλι
Vegetable lavash
oven-roasted vegetables, tomato, balsamic with honey

Τορτίγια Caesar 2,90€
φιλέτο κοτόπουλο, καλαμπόκι, iceberg, sauce Caesar
Caesar tortillas
chicken fillet, corn, iceberg lettuce, Caesar sauce

Μάτι 2,90€
αφράτο στρογγυλό ψωμάκι, κρέμα τυριού, πράσινη Λόλα, 
ντομάτα, γκούντα, αυγό μάτι       
Eye
round bun, cream cheese, green salad, tomato, gouda, fried egg

Brioche 2,90€
κρέμα τυριού, πράσινη λόλα, ντομάτα, γκούντα, βραστό αυγό                      
Brioche
cream cheese, green salad, tomato, gouda cheese, boiled egg

Hot dog 3,50€
soft long ψωμάκι, λουκάνικο, Berlin, 
Coleslaw salad, γκούντα, μουστάρδα, κέτσαπ
Hot dog
soft long bun, sausage, Berlin, Coleslaw salad, gouda cheese, 
mustard, ketchup                       
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ΚΡΥΑ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ / SANDWICHES

ALL DAY
O P E N

7 am - 6 pm

365 days

ΣΝΑΚ / SNACK
Pinsa μαργαρίτα 7,00€
ιταλική λεπτή ζύμη, σάλτσα ντομάτας, μοτσαρέλα
Pinsa Margarita
italian thin dough, tomato sauce, mozzarella

Pinsa ελληνική 8,00€
ιταλική λεπτή ζύμη, σάλτσα ντομάτας, γκούντα, πιπεριές,
φέτα, ελιές, κρεμμύδι
Pinsa greek
italian thin dough, tomato sauce, gouda cheese, peppers, 
feta cheese, olives, onion 

Pinsa σπέσιαλ 9,00€
ιταλική λεπτή ζύμη, σάλτσα ντομάτας, γκούντα, μπέικον, 
μανιτάρια, ζαμπόν, πιπεριές
Pinsa special
italian thin dough, tomato sauce, gouda cheese, bacon, 
mushrooms, ham, peppers    

Πλατό τυριών ή αλλαντικών ποικιλία 2 ατόμων 4,00€
Cheese or Cold cuts platter for two people

Φρουτοσαλάτα εποχής / Fruit salad 6,00€

Φρουτοσαλάτα εποχής με γιαούρτι, μέλι & καρύδια 7,50€
Fruit salad with Greek yogurt, honey & walnuts

ΣΑΛΑΤΕΣ / SALADS
Ελληνική 5,50€
ντομάτα, αγγούρι, πιπεριές, κρεμμύδι, 
ελιές, ελαιόλαδο, ξύδι, αλατορίγανη, φέτα
Greek salad
tomato, cucumber, peppers, onion, 
olive, olive oil, vinegar, salt, oregano, feta cheese

Πολίτικη 4,00€
λάχανο, καρότο, πιπεριά κόκκινη, σέλινο, ελαιόλαδο, ξύδι
Greek coleslaw
cabbage, carrot, red pepper, celery, olive oil, vinegar

Κρητικός Ντάκος 5,50€
κριθαρένιο παξιμάδι, τριφτή ντομάτα, 
μυζήθρα Κρήτης, ελαιόλαδο, ελιές ροδέλα, ρίγανη
Cretan Ntakos
barley rusk, grated tomato, Cretan myzithra, 
olive oil, ring olives, oregano

Ταμπουλέ 4,50€
πλιγούρι, ξερό και φρέσκο κρεμμύδι, μαϊντανό, 
τριμμένο καρότο, ντοματίνια, μπαχαρικά ανατολής
Tabbouleh
groats, dry and fresh onion, parsley, 
grated carrot, cherry tomatoes, oriental spices

Σαλάτα του Καίσαρα 5,50€
iceberg, ντοματίνια, κρουτόν, καλαμπόκι, 
φιλέτο κοτόπουλο, σως Σίζαρ, παρμεζάνα, μπέικον
Ceasar’s salad
iceberg lettuce, cherry tomatoes, croutons, corn, 
chicken fillet, Caesar sauce, parmesan, bacon

Σαλάτα του Σεφ 5,50€
iceberg, ντοματίνια, αγγούρι, γκούντα, cocktail,
κρουτόν, καλαμπόκι
Chef’s salad
iceberg lettuce, cherry tomatoes, cucumber, 
gouda cheese, cocktail, croutons, corn 

Vakchou 17, 546 29 Thessaloniki   (+30) 2310 516 957 



Στις σαλάτες χρησιμοποιούμε παρθένο ελαιόλαδο και στα τηγανιτά ηλιέλαιο. 
Διαθέτουμε ειδικό έντυπο για την διατύπωση οποιασδήποτε διαμαρτυρίας. 

Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει, αν δε λάβει το νόμιμο 
παραστατικό. Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ και Δημοτικό Φόρο. 

Απαγορεύεται η κατανάλωση αλκοόλ, κάτω των 18 ετών. 
Αγορανομικός υπεύθυνος: Κώστας Μπίσκος

CLUB SANDWICH & BURGER
Classic club 5,00€
ντομάτα, μαρούλι, γκούντα, γαλοπούλα, μπέικον, 
μαγιονέζα, chips  
Classic club  
tomato, lettuce, gouda cheese, smoked turkey, 
bacon, mayonnaise, chips   

Club πίτα 5,90€
κοτόπουλο, iceberg, ντομάτα, γκούντα, sauce Caesar
Club pitta 
chicken, iceberg lettuce, tomato, gouda cheese, Caesar sauce                            

Club πίτα πανσέτα 5,90€
πανσέτα, Coleslaw Salad, καραμελωμένα κρεμμύδια, 
μαγιονέζα, αγιολί
Club pitta pancetta
pancetta, coleslaw salad, caramelized onions, 
mayonnaise, aioli sauce

Cheeseburger 3,90€
sauce μαγιονέζας, γκούντα, πίκλα, αγγούρι
Cheeseburger
mayonnaise sauce, gouda cheese, pickle, cucumber

Kook burger 4,90€
iceberg, ντομάτα, μαγιονέζα, μπέικον, γκούντα, 
τουρσί αγγούρι, καραμελωμένο κρεμμύδι
Kook burger
iceberg lettuce, tomato, mayonnaise, bacon, 
gouda cheese, pickled cucumber, caramelized onion

ΟΡΕΚΤΙΚΑ / APPETIZER
Μπαγκέτα ολικής ή πολύσπορο, λαβάς ψωμάκι, 
τορτίγια, brioche, αφράτο στρογγυλό ψωμάκι 0,80€
Whole grain or multigrain baguette, lavash, 
tortillas, brioche, fluffy round bun
Τζατζίκι / Tzatziki 3,00€

Μπουγιουρντί 3,50€
ντομάτα, φέτα, γκούντα, καυτερή πιπεριά, ρίγανη
Bouyurdi
tomato, feta cheese, gouda cheese, hot pepper, oregano                              

Μελιτζοσαλάτα σπέσιαλ 3,00€
Special eggplant salad dip
Τυρί φέτα με λαδορίγανη 4,00€
Feta cheese with olive oil and oregano

Κόκκινη τυροκαυτερή / Red cheese salad dip 3,00€

Πατάτες country 3,50€
με λιωμένο Cheddar και τραγανό μπέικον
Country potatoes
with melted Cheddar and crispy bacon                                                                                             
Ατομικός μεζές για τσίπουρο ή μπύρα 5,00€
Mezes (selection of side dishes and dips to accompany Ouzo)

ΠΙΑΤΑ ΗΜΕΡΑΣ / DISHES OF THE DAY
Μουσακάς / Moussaka 6,50€

Παστίτσιο / Pasticcio 6,00€

Γεμιστές πιπεριές και ντομάτα 6,00€
Stuffed peppers and tomato
Κεφτεδάκια με πατάτες φούρνου 6,50€
Meatballs with baked potatoes
Σμυρναίικα σουτζουκάκια / Smyrna souzoukaki 6,50€

Κοτόπουλο γιουβέτσι / Juvetsi chicken 7,00€

Μοσχαράκι γιουβέτσι / Juvetsi veal 8,50€

Χοιρινό με σέλινο καρότο πατάτες 8,00€
Pork with celery carrot potatoes
Λαχανικά a la grecque / Vegetables a la grecque 5,50€

Γίγαντες Φούρνου / Oven beans 5,00€

ΓΛΥΚΑ / SWEETS
Γιαούρτι με δημητριακά και μέλι 2,00€
Greek yogurt with cereals and honey

Γιαούρτι με μαρμελάδα 2,00€
Greek yogurt with fruit jam

Γιαούρτι με φρούτα / Greek Yogurt with fruits 2,00€

Quaker μέλι-βρώμη / Quaker honey-oats 1,90€

Κρουασάν (πραλίνα, μαρμελάδα, κρέμα βανίλια) 2,50€
Croissant (hazelnut cream, jam, or vanilla cream filling)

Κέικ βανίλια-σοκολάτα 0,80€
Vanilla-chocolate cake
Προφιτερόλ / Profiterol 2,50€

Σοκολατόπιτα / Chocolate cake 3,00€

Ραβανί Βέροιας / Veria’s ravani 2,50€

Γαλακτομπούρεκο / Galaktompoureko 3,00€

Μονός
/single

Διπλός
/double

2,00€ 
2,00€

-
2,50€

-
-

2,50€
2,50€
2,00€
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+0,40€ 
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2,00€
 

2,50€
3,00€

2,20€
1,20€
1,80€
2,50€
2,00€

1,50€
2,50€
2,50€

3,00€

Espresso
Espresso americano
Freddo espresso
Cappuccino
Cappuccino latte
Freddo cappuccino
Φίλτρου / Filter Brewed coffee 
Στιγμιαίος ζεστός ή κρύος / Instant coffee hot or cold (Frape) 
Ελληνικός / Greek coffee
Σοκολάτα ζεστή ή κρύα / Chocolate hot or cold 
Ζεστό τσάι χαμομήλι ή πράσινο / Tea chamomile or green

Σαντιγύ / Σιρόπι / Φυτικό γάλα / Whipped cream / Syrup / Vegetable milk

Νερό / Water, 0,5L
Νερό / Water, 1L

Αναψυκτικά κoυτί / Soft drinks, 330ml
(Coca Cola, πορτοκαλάδα, λεμονάδα, Σουρωτή, Sprite) 
/ (Coca Cola, orange soda, lemonade, soda water, Sprite)

Φυσικός χυμός πορτοκάλι / Fresh orange juice
Φυσικός χυμός ανάμεικτος / Fresh mixed juice

Γάλα / Milk, 1L
Κακάο Ροδοπάκι / Chocolate milk, 250ml
Κακάο Ροδοπάκι / Chocolate milk, 500ml
Γάλα αμυγδάλου σοκολατούχο / Almond chocolate milk, 500ml
Κεφίρ ή Αριάνι / Kefir or Aryan, 500ml

Χυμός / Juice, 250ml
Χυμός βύσσινο ή πορτοκάλι / Juice Sour cherry or orange
Κρύο τσάι / Iced tea, 500ml
(λεμόνι, ροδάκινο, πορτοκάλι-τζίντζερ) / (Lemon, Peach, orange-ginger)
Σπιτική λεμονάδα ή βυσσινάδα
/ Homemade lemonade or sour cherry juice

ΡΟΦΗΜΑΤΑ / BEVERAGES

Πανσέτα στη σχάρα 7,90€
με καραμελωμένο κρεμμύδι, Coleslaw salad, 
Country potatoes, μαγιονέζα αγιολί
Grilled pancetta
with caramelized onion, Coleslaw salad,
Country potatoes, aioli mayonnaise

Μπιφτέκι χειροποίητο σχάρας 6,90€
με μπουκέτο σαλάτας και αρωματικό γιαούρτι
Handmade grilled burger
with salad bouquet and aromatic yogurt

Ταλιάτα κοτόπουλο στη σχάρα 7,50€
με πλιγούρι, μυρωδικά και σως Αγιολί
Grilled chicken tagliata
with oatmeal, herbs and aioli sauce

ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΑ / MAIN DISHES

ALL DAY
O P E N

7 am - 6 pm

365 days
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