
ΤHE FOOD
BRUNCH  ( 10:00 - 17:00 )

OPEN TOAST  €8.5
Καγιανά, απάκι Μάνης, τοµατίνια confit και τσίλι και φύτρες

ΟΜΕΛΕΤΑ  €9
Ρολό οµελέτας µε παστράµι γαλοπούλας και µαύρο χαβιάρι

SALMON DISH  €9.5
Beet salmon, αυγό ποσέ, ανάµεικτη σαλάτα ,σπόροι κολοκύθας spicy 
και sourdough

BAL AGAN BENEDICT  €9
Ποσέ αυγά, καψαλισµένο αβοκάντο, µιξ πιπεριές,  προσούτο και σως 
hollandaise πάπρικα

AVOCADO CRACKER €8.5
Πίτα από σπόρους, υφές από αβοκάντο, τσίλι, πίκλα κρεµµυδιού και αυγό 
ποσέ (Vegetarian) 

FL AT BREAD €8.5
Αβοκάντο, τηγανητό αυγό, τσίλι και λεπτή πανσέτα µαύρου χοίρου

PANCAKE €8.5
Pancakes µε κρέµα λεµονιού, µύρτιλα και δυόσµο (Vegetarian) 

HUMUS €9
Humus µε παντζάρι, σωτέ µανιτάρια και σκόνη µαϊντανού (Vegan) 

YOGHURT €6
Ψητά ροδάκινα, θυµαρίσιο µέλι, δεντρολίβανο και καρύδια (Vegetarian) 

ΣΑΛΑΤΕΣ  ( Served all day )

K ALE  €8
Ανάµεικτη πράσινη σαλάτα kale µε σολοµό, avocado και τραγανή κινόα

ΤΟΜΑΤΑ  €7
Τρία είδη τοµάτας, πέστο άνηθου, ανεβατό Γρεβενών και φύτρες 
µυρωδικών (Vegetarian) 

ΠΑΝΤΖΑΡΙ  €6,5
Πολύχρωµα παντζάρια, vegan mayo, πατατάκια Περού και κάνναβη 
(Vegan) 

FINGER FOOD  ( Served all day )

QUESO CHEESE TRUFFLES  €8
Τρούφες τυριού µε επικάλυψη από πολύχρωµα µυρωδικά 

CROQUETS  €7
Καπνιστός σολοµός, τυρί κρέµα, φύτρες shiso και πίκλα αγγουριού

SPICY BAO  €8
Ατµιστά Bao µε πανέ κοτόπουλο, πίκλα αγγούρι, πίκλα κρεµµύδι και τσίλι 

BAO AVOCADO  €8
Ατµιστά Bao µε πανέ κοτόπουλο, κρέµα αβοκάντο, αγγούρι

YAKITORI CHICKEN  €6
Yakitori κοτόπουλο, yakitori caramel, spring onions και τσίπς λαχανικών  

YAKITORI TSUKUNE  €6
Yakitori µε φρέσκο κιµά κοτόπουλο, κάσιους σουσάµι και τσίπς λαχανικών

FLATBREADS  ( Served all day ) 

THE FIGS OF SUMMER  €8,5
Smoked Speck, σύκα, ricotta

PEACH ME  €8,5
Guanciale, κατίκι ψητά ροδάκινα και δεντρολίβανο

I AM CL ASSIC  €8
Τοµατίνια, µοτσαρέλα, φρέσκος βασιλικός

WILD MUSHROOM  €9,5
Provolone, µανιτάρια και τρούφα

SMOKE UP  €9,5
Μετσοβόνε, Guanciale και τοµατίνια

THE SUMMER  €8
Μαρινάρα, κολοκύθια, ανεβατό και αµύγδαλα

ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΑ  ( 17:00 - 00:00 ) 

MAC & CHEESE  €8
Mac & cheese µε τρούφα και ραγού σιτεµένου µοσχαριού

ΒΟΥΒΑΛΙ  €9,5
Κεφτέδες βουβαλιού σε καπνιστό γιαούρτι και πουρέ µπλε πατάτας

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ  €8,5
Jamaican jerk µε πουρέ από αβοκάντο

VEGAN HARISSA  €8,5
Crispy ρεβίθια µε χαρίσα, κρέµα από ρεβύθια 
και κρέµα λεµονιού (Vegan) 

ΓΛΥΚΑ  ( 17:00 - 00:00 )

CHEESECAKE  €7,5
Crumble Amaretto, µους τυριού και µαρµελάδα 
από φρέσκιες φράουλες (Vegetarian)

FRUIT CRUMBLE  €7,5
Ζεστή τάρτα µε φράουλες , µύρτιλα ,ροδάκινο και παγωτό βανίλια 
Μαδαγασκάρης (Vegetarian)

CHOCOL ATE  €6
Μους σοκολάτας µε πορτοκάλι κονφί 
και σορµπέ µανταρίνι (Vegetarian)

THIS MENU IS YOUR PERSONAL COPY

• Στις τιµές συµπεριλαµβάνεται Φ.Π.Α και ∆ηµοτικός Φόρος – In prices all legal taxes are included 
  (V.A.T. - Municipal Tax)
• Αγορανοµικός Υπεύθυνος: Άγγελος Τριάντης – Responsible by the law: Aggelos Triantis
• Απαγορεύεται η κατανάλωση οινοπνευµατωδών ποτών σε νέους κάτω των 17 ετών που δεν 
  συνοδεύονται από γονείς ή κηδεµόνες – The consumption of alcohol is prohibited to young people 
  under 17 years old who are not accompanied by parents of guardians.
• Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει εάν δεν λάβει το νόµιµο παραστατικό 
  (απόδειξη ή τιµολόγιο) – Consumer is not obliged to pay if the notice of payment has not been 
  received (receipt or invoice)
• Το κατάστηµα υποχρεούται να διαθέτει κυτίο παραπόνων σε 4 γλώσσες – The store must have a 
  complaints form in 4 languages (GR-GB-FR-DE)
• Παρακαλώ ενηµερώστε µας για τυχόν αλλεργίες – Please inform us for any kind of allergies 

WIFI: MR FOX / PASSWORD: 2108981654


