Pillow Breads

Eat me in the Morning
6,50€

KOREAN SANDWICH

Αφράτο ψωμάκι με μοσχάρι, καπνιστό τυρί gouda, κόκκινο κρεμμύδι, καλαμπόκι, jalapenos, πίκλα
αγγούρι και coconut sriratsa mayo sauce
Fluffy bun with beef, smoked gouda cheese, red onion, corn, jalapenos, cucumber pickle and coconut sriracha mayo sauce

SCRAMBLED SANDWICΗ

6,00€

BLT CROISSANT

5,50€

ALMOND CROISSANT

4,50€

VEGAN PILLOW

7,00€

JAMAICAN PILLOW

7,50€

Falafel, χούμους πατζάρι, πίκλα κόκκινο κρεμμύδι, τηγανιτή φύτρα φασολιού και teriyaki sauce
Falafel, beetroot hummus, pickled red onion, fried bean sprout and teriyaki sauce
Τρυφερό μαριναρισμένο μπούτι κοτόπουλου, πίκλα πατζαριού, αγγούρι και Jamaican mayo sauce
Tender marinated chicken thigh, pickled beetroot, cucumber and Jamaican mayo sauce

Αφράτο ψωμάκι με scrambled eggs, τυρί cheddar, καπνιστό μπέικον, guacamole και garlic butter tomato saucee
Fluffy bun with scrambled eggs, cheddar cheese, smoked bacon, guacamole and garlic butter tomato sauce

Κρουασάν γεμιστό με καπνιστό τυρί gouda, ραντίτσιο, ντομάτα, καπνιστή πανσέτα και aioli sauce
Croissant stuffed with smoked gouda cheese, radicchio, tomato, smoked pancetta and aioli sauce
Κρουασάν με αμύγδαλα φιλέ και άχνη ζάχαρη γεμιστό με πραλίνα, μπανάνα και μπισκότο
Croissant with almond nets and icing sugar stuffed with praline, banana and biscuits

CLOUD EGGS BRIOCHE

7,20€

CHIC ADO CLUB

7,50€

CLUB-HOUSE

6,80€

SWEET JAPANESE PANCAKES

6,80€

Ψωμάκι brioche με cloud eggs, πανσέτα, cheese mix, pico de gallo, σάλτσα Morne και δροσερή coleslaw
Brioche bun with cloud eggs, pancetta, cheese mix, pico de gallo, Morne sauce and coleslaw
Club sandwich με αβοκάντο, κοτόπουλο, cheese mix, κατσικίσιο τυρί, μπέικον, ντομάτα, iceberg και aioli
sauce. Συνοδεύεται με χειροποίητα nachos
Club sandwich with avocado, chicken, cheese mix, goat cheese, bacon, tomato, iceberg, aioli sauce.
Served with handmade nachos

Club Sandwich με μανιτάρια, κρέμα φέτας, σαλάμι αέρος, τυρί gouda και ραντίτσιο. Συνοδεύεται με δροσερή coleslaw
Club Sandwich with mushrooms, feta cream, salami, gouda cheese and radicchio. Served with coleslaw
Γλυκά αφράτα pancakes με ανάμεικτη σοκολάτα, μπανάνα, μπισκότο oreo και m&m’s
Sweet fluffy pancakes with mixed chocolate, banana, oreo biscuits and m&m's

6,50€

Γλυκά αφράτα pancakes με σοκολάτα πραλίνα, φρούτα του δάσους και flakes καρύδας
Sweet fluffy pancakes with praline, forest fruits and coconut flakes

4,50€

NACHOS

Χειροποίητα τραγανά nachos με τρία dips: guacamole, χούμους πατζάρι, sour cream
Handmade crispy nachos with three dips: guacamole, mango salsa, sour cream

5,50€

POTATO FUSION

Πατάτα φούρνου γεμιστή με sour cream, ισπανικό chorizo, τυρί cheddar, sweet chili sauce
και πούδρα μπέικον
Baked potato stuffed with sour cream, Spanish chorizo, cheddar cheese, sweet chili sauce and
bacon powder

CORN FEVER

4,50€

FEED THE COW SALAD

7,50€

NEDRA SALAD

BEEF BURRITO

7,50€

Τρυφερό μοσχάρι, πίκλα κόκκινου λάχανου, μεξικάνικο ρύζι, μανιτάρια, καλαμπόκι, κρέμα
φέτας και pico de gallo. Σερβίρεται με δροσερή coleslaw
Τender beef, red pickled cabbage, Mexican rice, mushrooms,corn, feta cream and pico de gallo.
Served with coleslaw

Pizza
BBQ CHICKEN PIZZA

9,50€

GARLIC MUSHROOM PIZZA

8,50€

CHEESE LOVERS PIZZA

8,00€

SALAMI PIZZA

9,50€

Τρυφερό κοτόπουλο, μπέικον, cheese mix, πιπεριές, κόκκινο κρεμμύδι, Asian bbq sauce, ανανά
και φύλλα κόλιανδρου
Tender chicken, bacon, cheese mix, peppers, red onion, Asian bbq sauce, pineapple and
coriander leaves

Cheesemix, καπνιστή πανσέτα, τοματίνια, ρόκα και σως φέτας
Cheese mix, smoked pancetta, cherry tomatoes, rocket and feta cheese sauce

6,00€

MEXI STYLE NACHOS

Salad mix με κινέζικο λάχανο, παντζάρι σε ζωμό πορτοκαλιού, πικάντικο κατσικίσιο τυρί, καρύδια
πεκάν, μαύρο σουσάμι και dressing εσπεριδοειδών
Salad mix with Chinese cabbage, beetroot in orange broth, spicy goat's cheese, pecan nuts,
black sesame and citrus dressing

7,00€

Σαλάμι αέρος, salsa σάλτσα, μοτσαρέλλα, λιαστή ντομάτα και chives
Salami, salsa sauce, mozzarella cheese, dried tomato and chives

Χειροποίητα τραγανά nachos με mango salsa, κοτόπουλο, jalapenos, cheese mix, pico de gallo,
aioli sauce και φύλλα κόλιανδρου
Handmade crispy nachos with mango salsa, chicken, jalapenos, cheese mix, pico de gallo, aioli
sauce and coriander leaves

Salad mix, ραντίτσιο, μοσχάρι, αχλάδι, τυρί gorgonzola, κουκουνάρι, flakes αγγουριού, ντοματίνια
και balsamic passion dressing
Salad mix, radicchio, beef, pear, gorgonzola cheese, pine, cucumber flakes, cherry tomatoes and
balsamic passion dressing

CHICKEN BURRITO

Mαριναρισμένο στήθος κοτόπουλου με μεξικάνικο ρύζι, καλαμπόκι, cheese mix και sour cream
και κετσαπ πιπεριάς. Σερβίρεται με δροσερή coleslaw
Μarinated chicken breast with Mexican rice, corn, cheese mix and sour cream and pepper ketchup.
Served with coleslaw

Μανιτάρια πορτομπέλο, καπνιστό τυρί gouda, σπανάκι και garlic spinach sauce
Portobello mushrooms, smoked gouda cheese, spinach and garlic spinach sauce

Ensaladas and Nachos

Ολόκληρο καλαμπόκι με βούτυρο, λιωμένο cheddar, πάπρικα, παρμεζάνα και σκορδάλατο
Whole corn with butter, melted cheddar, paprika, parmesan and garlic powder

Burritos

8,00€

Burgers
COLOMBIAN SIESTA BURGER

8,30€

KOREAN KIMCHI SLAW BURGER

8,00€

Αφράτο ψωμάκι brioche με μοσχαρίσιο μπιφτέκι, κέτσαπ πιπερίας, καπνιστό τυρί gouda, ραντίτσιο,
τομάτα και μανιτάρια πορτομπέλο. Σερβίρεται με πατάτες ή δροσερή σαλάτα
extra : αυγό (0,80€), τυρί(0,30€) ή καλαμπόκι (0,80€). Ζητείστε extra cheddar , μπέικον στις πατάτες σας (1,20€)
Fluffy brioche bun with veal putty, pepper ketchup, smoked gouda cheese, radicchioi, tomato and
portobello mushrooms. Served with potatoes or salad, extras: egg, cheese or corn. Ask for extra cheddar ,
bacon on your potatoes

Αφράτο ψωμάκι brioche με καραμελωμένο μπούτι κοτόπουλο με σουσάμι, τυρί cheddar, kimchi slaw,
κέτσαπ πιπεριάς και bbq chili mayo. Σερβίρεται με πατάτες ή δροσερή σαλάτα
extra: αυγό(0,80€), τυρί(0,30€), καλαμπόκι(0,80€)
Fluffy brioche bun with caramelized chicken thigh with sesame seeds, cheddar cheese, kimchi slaw,
pepper ketchup and bbq chili mayo. Served with potatoes or salad,
extras: egg, cheese, corn

Noodles & Rice
DRUNKEN NOODLES

Taquitos & Bao Buns

Noodles ρυζιού με μπούτι κοτόπουλο, baby corn, φύλλα βασιλικού, fish sauce, σάλτσα σόγιας,
μαύρη ζάχαρη, πολύχρωμες πιπεριές και τριμμένα κάσιους
Rice noodles with chicken thigh, baby corn, basil leaves, fish sauce, soy sauce, brown sugar,
colorful peppers and grated cashews

TERIYAKI NOODLES

9,00€

KORMA STYLE CHICKEN

7,50€

PORKY TACOS

8,00€

SHRIMP TACOS

9,00€

CHICKEN FINGER TACOS

7,00€

CHICKEN BAO

8,00€

Desserts

PORKY BAO

7,50€

Ισπανικά churros με: 1) ζάχαρη-κανέλα, 2) πραλίνα , 3) λευκή σοκολάτα
Spanish churros with: 1)sugar-cinnamon, 2) praline 3) white chocolate

FISH BAO

8,50€

Τραγανό χοιρινό, πίκλα κόκκινου λάχανου, τυρί gorgonzola, τραγανό κρεμμύδι, αγγούρι και chutney μάνγκο
Crispy pork, red pickled cabbage, gorgonzola cheese, crispy onion, cucumber and mango chutney

Γαρίδες, cheese mix, tequila butter, μπέικον, αβοκάντο, κατσικίσιο τυρί και hot chipotle mayo sauce
Shrimp, cheese mix, tequila butter, bacon, avocado, goat cheese and hot chipotle mayo sauce

Κοτόπουλο πανέ, αγγούρι, curry mayo, coleslaw και pico de gallo
Chicken pane, cucumber, curry mayo, coleslaw and pico de gallo

Μαριναρισμένο μπούτι κοτόπουλο, πίκλα κόκκινου κρεμμυδιού, τυρί cheddar, ραπανάκι, sumac
sauce και chutney μπέικον
Marinated chicken thigh, red pickled onion, cheddar cheese, radish, sumac sauce and
bacon chutney
Τραγανό χοιρινό με φρέσκα λαχανικά, chives, φύτρες σκόρδου και Asian sauce
Crispy pork with fresh vegetables, chives, garlic sprouts and Asian sauce
Μπακαλίαρος πανέ, πίκλα παντζαριού , φρέσκα λαχανικά και garlic mayo sauce
Cod pane, pickled beetroot, fresh vegetables and garlic mayo sauce

11,00€

Noodles ρυζιού με αυγό, φρέσκο κρεμμύδι, γλυκοπατάτα, πολύχρωμες πιπεριές, φύτρες φασολιού και teriyaki sauce
Rice noodles with egg, fresh onions, sweet potato, peppers, bean sprouts and teriyaki sauce
Μπουκίτσες κοτόπουλου με αρωματικό ρύζι και λαχανικά sauté σε coconut curry cream
Chicken bites with aromatic rice and sauté vegetables in coconut curry cream

CHURROS

4,50€

MOCHI

4,00€

Γιαπωνέζικα Mochi με γεύσεις μάνγκο, καρύδα, σοκολάτα, strawberry cheesecake
Japanese Mochi with mango, coconut, chocolate and strawberry cheesecake

