
Cycladic Cafe 

Τα αυγά μας / Our eggs 
                        Κυκλαδίτικη φρουτάλια με κολοκύθι, μπρόκολο,                                                                               14,00€ 
                        πατάτα, καλαθάκι Λήμνου και μυρωδικά 
                        Cycladic frittata with zucchini, broccoli, potatoes,  
                         cheese from the island of Lemnos and herbs  
 

Αυγά ποσέ σε τραγανή Ναξιώτικη πατάτα και αχνιστό σπανάκι                                                        14,00€ 
Poached eggs on a bed of fried potatoes from Naxos and sautéed spinach                                       

 
Αβοκάντο on toast, chili flakes, lime, κόλιανδρο και φρέσκο κρεμμυδάκι    
με επιλογή αυγά ποσέ ή scrambled eggs ή καπνιστό σολωμό                                        14,00€ 
Avocado on toast, chili flakes, lime, coriander and spring onion 
With a choices of poached or scrambled eggs or smoked salmon  

                                           
Τηγανιτό αυγό πάνω σε φρυγανισμένο ψωμί αργής ωρίμανσης   
με κατίκι Δομοκού, τομάτα με φρέσκια ρίγανη, κρίταμο και κάπαρη                                              12,00€ 
Fried egg on toasted sourdough bread with katiki cheese from Domokos,  
tomato with fresh oregano, sea fennel and caper  

 

Τα φρεσκοφτιαγμένα μας / Fresh made   
             Γαλατόψωμο με αυγοσαλάτα, avocado  
             και αρωματική μαγιονέζα με σχοινόπρασο      7,50€ 
             Milk bread with egg salad, avocado and mayonnaise with herbs 
 
             Μαύρο σίκαλης με καπνιστό σολομό, cottage cheese,  
             φασολάκια αρακά, γαλλική σαλάτα, ραπανάκια και άνηθο    9,00€ 
             Pumpernickel bread with smoked salmon,  
             cottage cheese, green beans, salad leaves, radish and dill  
 
             Σίκαλη αργής ωρίμανσης με τόνο, γαλλική σαλάτα, 
             άνηθο και πίκλες από φρέσκο αγγούρι και κάπαρη                                                                                 9,00€ 
             Sourdough rye bread with tuna,  
             dill and pickled cucumber and caper  
 
             Αγιορείτικο ψωμί με παστράμι μοσχάρι, γραβιέρα Νάξου, τομάτα,  
             μαρούλι και πικάντικη μαγιονέζα με άρωμα τρούφας 9,00€ 
             Mouth Atho’s recipe bread with beef pastrami, Naxos’ gruyere, tomato,  
             lettuce and spicy mayonnaise with truffle essence  
 
             Ψωμί αργής ωρίμανσης με προσούτο,  

                          ψητό μανούρι, , μαριναρισμένες ελιές, αχλάδι και δυόσμο                                                               9,00€ 
             Sourdough bread with prosciutto, grilled manouri white cheese,  
             marinated olives, pears and spearmint 
  
             Πολύσπορη μπαγκέτα με κρέμα από φιστίκια,  
             μανιτάρια πλευρώτους και δροσερές φύτρες         7,50€ 

             Wholegrain baguette with nuts cream,  pleurotus mushrooms and fresh sprouts    
 

 

Τα ελαφριά μας γεύματα / Our light meals 
Ελληνική σούπα ημέρας                                                                                                                              9,00€ 
Soup of the day                                          
  
Ποικιλία από κρύα ορεκτικά 
μελιτζανοσαλάτα, ταραμοσαλάτα, φάβα Σαντορίνης και χταπόδι ξυδάτο                                      18,00€ 
Variety of cold appetizers 
Smoked eggplant salad, tarama mousse,  
Santorini fava and octopus marinated in vinegar 
  

 



Πίτα ημέρας με ζυμωτό φύλλο, ελαιόλαδο και σαλάτα     8,00€ 

Homemade pie of the day, olive oil and organic salad                                            

 

Ελληνική με τοματίνια, καπαρόφυλλα, καλαθάκι Λήμνου,  

αγγούρι, ελιές και πολύχρωμες πιπεριές        14,00€ 

Greek salad with cherry tomatoes, caper leaves,  

cheese from the island of Lemnos, cucumber, olives and colorful peppers  

 

Κρητικός ντάκος από χαρούπι με καπνιστή μελιτζάνα, τομάτα,  

ξινομυζήθρα και φρέσκια ρίγανη  12,00€ 

Cretan carob rusk with smoked eggplant,  

tomato, xinomizithra white cheese and oregano  

 

Λακέρδα με φακές, λευκό ταραμά, σταμναγκάθι, κρίταμο και δυόσμο  14,00€ 

Bonito fish on beluga lentils, white tarama, wild boiled greens,  

sea fennel and spearmint  

 

Σαλάτα με σπαράγγια, αγκινάρες και τοματίνια σχάρας,                                         
αρωματισμένα με βασιλικό και σάλτσα αγιολί 14,00€ 

Salad with grilled asparagus, artichokes, baby tomatoes and spinach leaves  

with basil and aioli dressing 

 

Σολομός ταρτάρ με αβοκάντο, μάνγκο, μικρόφυλλα σαλατικά                                        

Και dressing εσπεριδοειδών 16,00€ 

Salmon tartar with avocado, mango, small leaf salad greens and citrus fruits dressing 

 
 

                        Τα ζεστά μας πιάτα / Our hot dishes 
 

Χειροποίητες ραβιόλες με σκοτύρι Ίου, 

σάλτσα ψητής πιπεριάς Φλωρίνης και φλοίδες από Σαν Μιχάλη        16,00€ 

Handmade ravioli with white cheese from Ios, Florina sweet pepper sauce  

and San Michali flakes  

 

                         Spaghetti με τοματίνια και φρέσκο βασιλικό   11,00€ 

Spaghetti with cherry tomatoes and fresh basil  

 

Κριθαρότο με καλαμαράκι και ξύσμα lime  18,00€ 

Orzo with squid and lime zest  

 

Μπιφτέκια από στήθος κοτόπουλο με κόλιανδρο, αβοκάντο                                      
και σουσάμι. Σερβίρεται με πράσινη σαλάτα                                                                                            16,00€ 
Chicken meat balls with coriander, avocado and sesame. Served with green salad 

 

Σουβλάκι από στήθος κοτόπουλο σε αρωματικό λαδολέμονο με ρίγανη και θυμάρι, 

ταρτάρ τομάτας με κρεμμύδι και γιαούρτι με αγγούρι σε χειροποίητη πίτα   18,00€ 

Chicken breast souvlaki in herbed lemonoil with oregano and thyme, 

tomato onion tartar onion and yogurt sauce with shaves cucumber. 

Served in handmade pita 

 

Ψάρι ημέρας με χόρτα από τις Κυκλάδες 

Fresh fish with wild greeneries from the Cyclades  

Λαβράκι / Seabass                                                                                                                                                                22,00€  

Φαγκρί  / Seabream                                                                                                                                                             28,00€  

                         Σφυρίδα-Συναγρίδα-Στείρα                                                                                                                           35,00€ 

                         Grouper-Dentex-Sterile                                                                                                                       



Τα sugar free γλυκά μας / Our sugar free desserts 
 

Panna cotta χωρίς ζάχαρη με πουρέ από φρέσκες φράουλες  

Sugar free panna cotta with fresh strawberry puree  6,50€ 

 

Φρουτοσαλάτα μέσα σε καλαθάκια από σοκολάτα χωρίς ζάχαρη  

Fresh fruit salad in sugar free chocolate baskets  6,50€ 

 

Mousse σοκολάτα χωρίς ζάχαρη  

Sugar free chocolate mousse 6,50€ 

 

Γλυκά και συναρπαστικά! / Sweet temptations! 
 
Μηλόπιτα με κρέμα βανίλιας και κανέλλα                                      6,50€ 
Apple pie with vanilla cream and cinnamon  

 
Lemon pie                                     6,50€ 
Lemon pie  
 
 
Crème zabaglione με φρέσκες φράουλες  
και crumble αμυγδάλου  

Crème zabaglione, fresh strawberries and almond crumble  6,50€ 

 

Crème και dacquoise από φιστίκι Αιγίνης  

με κουλί από φρέσκα framboise  

Pistachio crème and dacquoise with fresh framboise coulis 6,50€ 

 

 
Φρεσκοψημένα κέικ  5,00€ 
Freshly baked cakes 
 

 

 

 

 

 
 

 

   


