
BREAKFAST & BRUNCH  

 

Greek Breakfast fried eggs in marinated tomato sauce corfiot pork pancetta basil oil 
Greek salad and homemade sweet of the day  

Ελληνικό Πρωινό  Αυγά σε κόκκινη σάλτσα , χοιρινό νούμπουλο Κερκύρας , λάδι 
βασιλικού , ελληνική σαλάτα και  γλυκό ημέρας                            8,50e 

Continental  Breakfast boiled eggs or fried, goat cheese graviera, spiced pork, grill 
tomatoes, bread, butter, homemade marmalade kumquat and yogurt with fresh fruits      

Ευρωπαϊκό Πρωινό  Αυγά βραστά ή τηγανητά, τυρί γραβιέρα , φέτες καπνιστού 
χοιρινού , ντομάτα ψητή, ψωμί, βούτηρο,  σπιτική μαρμελάδα Κούμ Κουάτ και γιαούρτι 
με φρέσκα φρούτα       9,00e                                                                                

Scrambled Eggs on toasted bread cream cheese smoked bacon tomato and parmesan 
flakes                  7,50e 

Αυγά Σκράμπλ σε φρυγανισμένο ψωμί, με τυρί κρέμα , καπνιστό μπέικον , ψητή 
ντομάτα  και φλέικς παρμεζάνας          

Avo Toast   poached eggs on toasted multigrain bread cream cheese guacamole baby 
rocket seeds and virgin oil  

Αυγά ποσέ σε φρυγανισμένο πολύσπορο ψωμί, επάληψη κρέμα τυριού, πουρέ 
αβοκάντο, ντοματίνι, σπόροι , φύλλα ρόκας και ελαιόλαδο 7,50e      

Οpen Bread with fried egg turkey parmesan cheese cooked tomato and mayo 

Tηγανιτό αυγό σε ψωμί, γαλοπούλα καπνιστή, τυρί παρμεζάνα, ψητή νταμάτα και 
μαγιονέζα            6.00 

Omelet with melting cheese and smoked pork fillet served with mix green salad 

Ομελλέτα με τυρί και καπνιστό χοιρινό, Σερβίρεται με σαλάτα πράσινη   6,00e      

Mediterranean Omelet   with fresh chopped tomatoes peppers mushrooms and feta 
cheese served with mix green salad 

Ομελέττα Μεσογειακή με ντομάτα, πιπεριές, μανιτάρια, και φέτα. Σερβίρεται με 
σαλάτα πράσινη.         6,50e                         



Granola yogurt with homemade marmalade Kumquat and flakes dark chocolate 

Γιαούρτι Granola με σπιτική μαρμελάδα Κούμ Κουάτ , τριμμένη Σοκολάτα μαύρη.        
6,00e 

Yogurt with fresh seasonal fruits nuts honey and cinnamon  

Γιαούρτι με φρούτα εποχής, ξηρούς καρπούς, μέλι και κανέλα   6,50e 

Yogurt honey and nuts  

Γιαούρτι μέλι και καρύδια            5.50 

Τοστ Γαλοπούλα, τυρι  / Toast cheese and ham           4.50e                                                                            

Sando Toast with prawns avocado and cream cheese served with fresh cut chips 

Γαρίδας με αβοκάντο, γαρίδα και τυρί κρέμα. Συνοδέυεται απο φρέσκιες τηγανιτές 
πατάτες                                                             8.50e 

Sando Toast with mozzarella cheese chicken tomato and basil mayo served with fresh 
cut chips 

Κοτόπουλου Με  μοτσαρέλα, κοτόπουλο, ντομάτα καί μαγιονέζα βασιλικού  
Συνοδέυεται απο φρέσκες τηγανιτές  πατάτες .                         7.50 e 

Pancakes with chocolate sauce, fresh fruits, cream served with ice-cream  

* extra cost 2 euros per scoop 

Pancakes πασπαλισμένο με σοκολάτα γάλακτος, φρέσκα φρούτα, σαντιγύ     7,00e 

 Σερβίρεται με επιλογή παγωτού  *extra χρέωση 2 ευρώ        

 Pancakes with nuts apple honey and cinnamon   served with ice-cream 

 *extra cost 2 euros per scoop  

Pancakes με καβουρδισμένους ξηρούς καρπούς, κομματακια μηλου, μέλι και κανέλα                                      

6.50 

*Σερβίρεται με επιλογή παγωτού  extra χρέωση 2 ευρώ      

 

 



Big Cheese Burger beef with double cheese pork lettuce tomato kai sauce cocktail 
served with fresh cut chips 

 Τυρί Μπέργκερ με  μοσχαρίσιο μπιφτέκι 200γρ , διπλό τυρί γκούντα, καπνιστό 
χοιρινό, μαρούλι, ντομάτα και σάλτσα κοκτέιλ.  Σερβίρεται με φρέσκιες πατάτες 
τηγανιτές         9,50e      

*Extra cost fried egg / εξτρά κόστος Αυγό              1.50e                                                     

 Vegetarian Burger homemade burger made of seasonal vegetables guacamole cream 
cheese mushrooms tomato and baby crocket served with fresh cut chips   

Μπιφτέκι λαχανικών, με σως guacamole, τυρί κρέμα, μανιτάρι, ντομάτα ψητή και baby 
ρόκα.  Σερβίρεται με φρέσκιες πατάτες τηγανητές           8,50e 

 

 

King Prawns Salad with mixed green salad cherry tomatoes zucchini and ginger 
Vinaigrette                                                                                  10.50e 

Γαρίδες ψητές σε ανάμεικτη πράσινη σαλάτα με ντοματίνι κολοκυθάκι και τζίντζερ 
βινεγκρέτ                                                             

 Chicken breast quinoa salad with mixed salad quinoa cherry tomatoes avocado and 
balsamic dressing                                                                             9.50e 

Κοτόπουλο κινόα σαλάτα με αβοκάντο ντοματίνια και ντρέσινγκ βαλσάμικου 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 


