
À LA CARTE BREAKFAST  MENU



Gluten
Γλουτένη

Crustaceans
Οστρακοειδή

Eggs
Αυγά

Fish
Ψάρια

Peanuts
Αράπικα Φιστίκια

Soy
Σόγια

Dairy
Γαλακτοκομικά

 
Nuts
Καρποί με κέλυφος

Celery 
Σέλινο

Mustard
Μουστάρδα(Σινάπι)

Sesame
Σουσάμι

Sulphites
Θειώδη

Lupin
Λούπινο

Mollucs
Μαλάκια  

G/Γ

C/Ο

E/Α

F/Ψ

P/Φ

Sο/Σο

D/Γ

N/Κ

C/Σ

M/Μ

S/Σ

S/Θ

L/Λ

Mο/Μα

ALLERGEN INFORMATION

Dishes in our menu may contain allergens as indicated below

Στα πιάτα μας πιθανόν να υπάρχουν αλλεργιογόνα συστατικά τα οποία αναφέρονται 
πιο κάτω και δίπλα από την ονομασία του κάθε πιάτου 

Vegetarian / Χορτοφαγικό



EGGS & OMELETTE 

Minthis Omelette - Ομελέτα Minthis
Choose egg-white or egg-yolk and any 3 of the below ingredients:
Ham, cheese, tomato, peppers, mushroom, bacon, onion

Επιλέξτε ομελέτα με ασπράδια αυγού μόνο ή ολόκληρα αυγά και τρία από τα πιο κάτω υλικά:
Χαμ, τυρί, ντομάτα, πιπέρια, μανιτάρι, μπέικον, κρεμμύδι 

Eggs and Bacon - Αυγά και Μπέικον                 
Two fried eggs on toast with crispy bacon and juicy cherry tomatoes

Δυο τηγανιτά αυγά σε φρυγανισμένο ψωμί, τραγανό μπέικον και ζουμερά ντοματίνια

Poached Eggs - Αυγά Ποσέ
Two poached eggs with steamed spinach on a freshly baked 
multigrain ciabatta. Add feta cheese or avocado for a decadent twist

Δυο αυγά ποσέ, με σπανάκι πάνω σε φρέσκο πολύσπορο ψωμί τσαπάτα
Προσθέστε φέτα ή αβοκάντο κατ’ επιλογή

Scrambled Eggs - Χτυπητά Αυγά
Scrambled eggs and smoked salmon on toast

Αυγά σκραμπλ και καπνιστός σολομός σε φρυγανισμένο ψωμί

Eggs Benedict - Αυγά Μπενεντίκτ
Two poached eggs and asparagus on toast, served with smoked pork or smoked salmon
and Hollandaise sauce

Δυο αυγά ποσέ και σπαράγγια σε φρυγανισμένο ψωμί. Επιλέξτε με καπνιστό χοιρινό ή καπνιστό σολομό. 
Συνοδεύονται με σάλτσα Ολαντέζ

AMERICAN PANCAKES
       

Pancakes - Τηγανίτες
Maple syrup or Nutella all accompanied by crushed biscuit and fresh seasonal fruit

Επιλέξτε σιρόπι σφενδάμου ή κρέμα φουντουκιού και κακάο.
Σερβίρονται με θρυμματισμένο μπισκότο και φρέσκα εποχιακά φρούτα

BREAKFAST BOWLS 

Muesli or Granola with Yoghurt and Wild Berries

Μούσλι ή βρώμη με γιαούρτι και άγρια μούρα      

Fruit Plate of Fresh Seasonal Fruits

Πιάτο με φρέσκα εποχιακά φρούτα

Yoghurt, Minthis Honey and Walnuts

Γιαούρτι, μέλι της περιοχής μας και καρύδια

G/ΓE/Α M/Γ S/Θ

E/Α G/Γ

G/ΓE/Α M/Γ N/Κ

G/ΓE/Α M/ΓF/Ψ

G/ΓE/Α M/ΓF/Ψ

G/Γ M/ΓN/Κ

M/ΓN/Κ

7

10

9

10

10

7

6

7

6



PASTRIES

Freshly Baked Pastries - Φρεσκοψημένα σφολιατοειδή 
Butter Croissant, Chocolate Croissants and Danish (Two Each) 

Κρουασάν βουτύρου, κρουασάν σοκολάτας και Δανέζικα   

MAKE YOUR OWN SMOOTHIE
Choose three of the below ingredients:
Carrot, Orange, Green Apple, Banana, Cucumber, Almond Milk, Spirulina, Ginger,
Turmeric, Spinach, Mint, Honey

G/ΓE/Α M/Γ

6

5

Prices inclusive of VAT and service charge / Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ και υπηρεσίες
All prices quoted are in Euro’s (€)  / Ολες οι τιμές είναι σε Ευρώ 

Please inform your waiter if you have a food allergy, intolerance or sensitivity to provide you the necessary information.
Παρακαλώ ενημερώστε τον σερβιτόρο σας σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλεργίας, δυσανεξίας ή ευαισθησίας έτσι ώστε να 
μπορέσουμε να σας παρέχουμε τις απαραίτητες πληροφορίες και να σας βοηθήσουμε στην επιλογή των κατάλληλων πιάτων.


