BREAKFAST MENU
YOUR CHOICE OF COFFEE OR TEA
Espresso, cappuccino, filter, instant coffee,
decaffeinated, English breakfast tea, earl grey,
decaffeinated tea
Εσπρέσο, καπουτσίνο, καφές φίλτρου,
στιγμιαίος καφές, καφές χωρίς καφεΐνη
Μαύρο τσάι: English breakfast, earl grey, χωρίς
καφεΐνη

YOUR CHOICE OF JUICE
Fresh Orange.
Grapefruit, pineapple, apple,
tomato
Φρέσκος χυμός πορτοκάλι.
Χυμός γκρέιπφρουτ, ανανάς,
μήλο, ντομάτα

CONTINENTAL BREAKFAST
BAKER’S BASKET
Assorted bread rolls, croissants, Danish pastries,
marmalade preserves and honey
Επιλογή από ψωμάκια, κρουασάν, Δανέζικα
αρτοσκευάσματα, μαρμελάδα και μέλι
YOUR CHOICE OF TOAST
White or brown bread
Άσπρο ή μαύρο ψωμί

ENGLISH BREAKFAST
In additional to the continental breakfast
2 fried eggs, bacon, sausages,
tomato & mushrooms & baked beans
επιπλέον του continental πρωινού
2 αυγά τηγανητά, μπέικον, λουκάνικα, ντομάτα,
μανιτάρια & φασόλια
All taxes are included.
Οι τιμές περιλαμβάνουν όλους τους φόρους.
In case you have allergies or intolerance, please, ask the Restaurant Manager for assistance.
Σε περίπτωση που έχετε αλλεργία, παρακαλώ, ενημερώστε τον υπεύθυνο.

HEALTHY OPTION
Egg white omelette with spinach,
mushrooms and semi dried tomato
Ομελέτα από ασπράδι αυγού με σπανάκι,
μανιτάρια και λιαστή ντομάτα

VEGAN OPTION
Bio vegan cheese, organic tofu sausage,
basil tofu, non-dairy yoghurt
Τυρί βιολογικό vegan, βιολογικό λουκάνικο tofu,
tofu βασιλικού, γιαούρτι χωρίς λακτόζη

ADDITIONAL CHOICES
EGGS
Fried, scrambled, boiled, choice of
omelette (ham, cheese, bacon)
Αυγά: τηγανιτά, βραστά, ομελέτα της
επιλογής σας (ζαμπόν, τυρί, μπέικον)

CEREALS
Corn flakes, all bran, muesli,
Choco rice krispies
Δημητριακά, ολικής άλεσης,
σοκολατένια δημητριακά από
ρύζι

CHEESE PLATTER
Cheese, light cheese, halloumi cheese,
anari cheese
Τυρί, τυρί διαίτης, χαλλούμι, αναρή

SELECTION OF COLD CUTS
Virginia ham, light ham, smoked turkey,
salami
Ζαμπόν, ζαμπόν διαίτης, καπνιστή
γαλοπούλα, σαλάμι

YOUR CHOICE OF YOGHURT
Plain yoghurt, fruit yoghurt, low fat yoghurt
Γιαούρτι, γιαούρτι φρούτου, γιαούρτι με
χαμηλά λιπαρά

YOUR CHOICE OF FRESH FRUIT
Seasonal fruit or fresh fruit salad
Φρούτα εποχής ή φρέσκα
φρουτοσαλάτα

