BRUNCH MENU
11:00 - 19:00

PAN CAKES

EGGS

BURGERS

PAN CAKE with maple syrup,
honey, berries and nuts_8€

CROQUE MADAM A for Athens
with smoked turkey cold cuts,
avocado mousse, scramble eggs
and patatas bravas_11€

CHICKEN BURGER with
parmesan sauce, grilled
mushroom, fried onion and
patatas bravas_14€

FRENCH POTATOES with pork
belly and rosemary, fried eggs,
handmade roti pie_10€

BEEF BURGER, parmesan
sauce, cheddar, fried onion,
patatas bravas_15€

PAN CAKE with chocolate bitter
ganache, figs and plums_8€

EGG WHITE OMELETTE,
soya and worcestershire sauce,
sesame oil and vegetables_9€

HOUSE SPECIALS
“FOUR FLOOR” CLUB SANDWICH A for Athens_13€
CHICKEN BURRITO, avocado mousse, yoghurt, cheddar, kidney beans and patatas bravas_12€
FALAFEL with tomato sauce, yoghurt, arabic pita bread, fresh salad_11€
BABY VEGETABLE LEAVES with tahini dressing, halva, nuts, sesame seeds and chicken_12€
SPINACH & ROCKET with ‘kopanisti’ cheese dressing from Syros, cretan ‘apaki’, walnut & cherry tomatoes_12€
MEDITERRANEAN LINGUINE with olives, caper, sun-dried tomato & “katiki” cheese from Domokos origin_14€
‘SKIOUFIHTA’ CRETAN PASTA with variety of mushrooms and truffle oil_15€
NICOISE with poached salmon, french potatoes, crunchy green vegetables, caper and egg_16€
GRILLED CHICKEN LEG in lemon marinade, mustard and herbs with buttered vegetables_17€

CHEF - JOHN PATSOPOULOS

SOUP
of the day_6€

QUICHE LORRAINE
pie of the Day_7€

DESSERTS
GREEK YOGURT MOUSSE with forest fruit soup and passion fruit_7€
GREEK ORANGE PIE with white chocolate ganache and ice cream_8€
“MELOMAKARONA” traditional honey cookies with bitter namelaka and ice cream_10€
CREMA CATALANA_7€
BRUNCH ME NU

A FO R ATHE NS

MARKET DIRECTOR: ALEXANDROS APOSTOLOPOULOS, THE STORE IS OBLIGATED TO HAVE PRINTED SHEETS
IN A SPECIAL COMPARTMENT NEAR THE EXITON FOR THE WORDING OF ANY PROTEST. CONSUMER IS NOT OBLIGED TO PAY
IF THE NOTICE OF PAYMENT HAS NOT BEEN RECEIVED
(RECEIPT - INVOICE), PRICES INCLUDE VAT 13%, 24% REP. TAX 0.5%

BRUNCH MENU
11:00 - 19:00

PAN CAKES

ΑΥΓΑ

BURGERS

ΠΑΝ ΚΈΙΚ με σφένδαμο, μέλι,
μούρα και καρύδια_8€

CROQUE MADAM A for Athens
με φουαντρέ γαλοπούλας, μους
αβοκάντο, scramble και πατάτες
bravas_11€

BURGER ΚΟΤΌΠΟΥΛΟ με
sauce παρμεζάνας, ψητά
μανιτάρια, τηγανιτό κρεμμύδι και
πατάτες bravas_14€

ΓΑΛΛΙΚΈΣ ΠΑΤΆΤΕΣ με πανσέτα
και δενδρολίβανο, τηγανιτά αυγά
και χειροποίητη πίτα roti_10€

BURGER ΜΟΣΧΆΡΙ με
sauce παρμεζάνας, cheddar,
τηγανιτό κρεμμύδι και πατάτες
bravas_15€

ΠΑΝ ΚΈΙΚ με γκανάζ
πικρής σοκολάτας, σύκα και
δαμάσκηνα_8€

ΟΜΕΛΈΤΑ ΜΕ ΑΣΠΡΆΔΙ,
soya και worcestershire sauce,
σισαμέλαιο και λαχανικά_9€

HOUSE SPECIALS
“ΤΕΤΡΑΌΡΟΦΟ” ΚΛΑΜΠ ΣΆΝΤΟΥΙΤΣ A for Athens_13€
ΜΠΟΥΡΊΤΟ ΚΟΤΌΠΟΥΛΟ με μους αβοκάντο, γιαούρτι, cheddar, φασόλια kidney και πατάτες brava_12€

CHEF - ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

‘FALAFEL’ ΡΕΒΙΘΙΟΎ με σάλτσα τομάτας, γιαούρτι, αραβική πίτα και δροσερή σαλάτα_11€
BABY ΦΎΛΛΑ ΛΑΧΑΝΙΚΏΝ με dressing ταχινιού, χαλβά, ξηρούς καρπούς, σουσάμι και κοτόπουλο_12€
ΣΠΑΝΆΚΙ ΚΑΙ ΡΌΚΑ με dressing κοπανιστής Σύρου, κρητικό απάκι, καρύδια και τοματίνια_12€
ΛΙΓΚΟΥΊΝΙ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΆ με ελιές, κάπαρη, λιαστή τομάτα και κατίκι Δομοκού_14€
ΣΙΟΥΦΙΧΤΆ ΚΡΉΤΗΣ με ποικιλία μανιταριών και αρωματικό λάδι τρούφας_15€
NICOISE με σολομό ποσέ, γαλλικές πατάτες, τραγανά πράσινα λαχανικά, κάπαρη και αυγό_16€
ΚΟΤΌΠΟΥΛΟ (ΜΠΟΎΤΙ) σχάρας σε μαρινάδα λεμονιού, μουστάρδας και μυρωδικών με λαχανικά βουτύρου_17€

ΣΟΥΠΑ
ημέρας_6€

QUICHE LORRAINE
πίτα ημέρας_7€

ΓΛΥΚΑ
ΜΟΥΣ ΓΙΑΟΥΡΤΙΟΎ με σούπα φρούτων του δάσους και passion fruit_7€
ΠΟΡΤΟΚΑΛΌΠΙΤΑ με γκανάζ λευκής σοκολάτας και παγωτό_8€
ΣΠΑΣΜΈΝΟ ΜΕΛΟΜΑΚΆΡΟΝΟ με πικρή ναμελάκα και παγωτό_10€
ΚΡΈΜΑ ΚΑΤΑΛΆΝΑ_7€
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AΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ)
ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ Φ.Π.Α. 13% , 24% ΔΗΜ.ΦΟΡΟΣ 0.5%

