Cycladic Cafe
Τα αυγά μας / Our eggs
Αυγά φούρνου με κρέμα παρμεζάνας, τραγανό προσούτο,
ψημένα τοματίνια και φρυγανισμένο ψωμί
Oven eggs with parmesan, crispy prosciutto, grilled cherry tomatoes and crispy bread
Αφρός πατάτας με πραλίνα φουντουκιού, αυγά ποσέ
και κρουτόν από ψωμί αργής ωρίμανσης
Potato foam with hazelnut praline, poached eggs
and croutons from bread of slow maturation
Αυγά ποσέ σε τραγανή Ναξιώτικη πατάτα και αχνιστό σπανάκι
Poached eggs on a bed of fried potato from Naxos and sautéed spinach
Αυγά ποσέ σε φρεσκοψημμένα brioche, σάλτσα ολλανδέζ,
μανιτάρια σωτέ, τραγανή παρμεζάνα και πάστα χειμωνιάτικης τρούφας
Poached eggs on brioche, hollandaise sauce, mushrooms, parmesan and winter truffle

12,00€

12,00€

12,00€

12,00€

Αβοκάντο on toast, chili flakes, lime, κόλιανδρο, φυστίκια Αιγίνης
και φρέσκο κρεμμυδάκι
Avocado on toast, chili flakes, lime, coriander, pistachio and spring onion

8,00€

Eπιλογή αυγά ποσέ ή scrambled eggs ή καπνιστό σολωμό
Choice between poached eggs, scrambled eggs, smoked salmon

5,00€

Ομελέτα με τυρί Σαν Μιχάλη και τομάτα
Omelet with tomato and San Mihali cheese

10,00€

Τα ελαφριά μας γεύματα / Our light meals
Σούπα ημέρας
Soup of the day

8,50€

Πίτα ημέρας με ζυμωτό φύλλο, ελαιόλαδο και φρέσκια σαλάτα
Fresh homemade pie, olive oil and fresh salad

7,50€

Κινόα με φακές, πολύχρωμα λαχανικά, καρύδια, cranberry, ρόδι
και αρωματική vinaigrette
Quinoa with lentils, vegetables, walnuts, cranberry, pomegranate
and flavored vinaigrette

12,00€

Ελληνική με τοματίνια, καπαρόφυλλα, τυρί καλαθάκι Λήμνου,
αγγούρι και κριθαρομπουκιές
Greek salad with cherry tomatoes, beet leaves, Limnos cheese, cucumber and rusks

12,00€

Μικρόφυλλα σαλατικά με vinaigrette λιαστής τομάτας, σταφίδες,
ψητά baby καρότα, παντζάρια, πιπεριές και κατσικίσιο τυρί
Salad with dried tomatoes vinaigrette, raisins, grilled baby carrots, beetroots,
peppers and goat cheese

14,00€

Σαλάτα με σπαράγγια, αγκινάρες και τοματίνια σχάρας,
αρωματισμένα με βασιλικό και σάλτσα αγιολί
Salad with grilled asparagus, artichokes, baby tomatoes and spinach leaves
with basil and aioli dressing

14,00€

Σολομός ταρτάρ με αβοκάντο, μάνγκο, μικρόφυλλα σαλατικά
Και dressing εσπεριδοειδών.

14,00€

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

Τα ζεστά μας πιάτα / Our hot dishes
Χειροποίητα ραβιόλι μαιντανόριζας, γαρίδες
και αρωματισμένη μπισκ με lime
Homemade ravioli, shrimps and bisque flavored with lime

18,00€

Ζυμαρικά από φακές με λαχανικά, ψητά τοματίνια,
αγκινάρες, ελιές και αρωματικά
Lentils pasta with vegetables, grilled cherry tomatoes,
Artichokes, olives and herbs

12,00€

Κριθαρότο με πουρέ σπανάκι, σπαράγγια, λιαστή τομάτα

14,00€

και γαλομυζήθρα Κρήτης
Orzo with spinach puree, asparagus, dried tomato and Cretan cheese
Φαγκρί ψημένο με αγριόχορτα αρωματισμένα με ούζο και λεμόνι

22,00€

Sea bream with greens flavored with ouzo and lemon
Μπιφτέκια από στήθος κοτόπουλο με κόλιανδρο, αβοκάντο
και σουσάμι. Σερβίρεται με πράσινη σαλάτα
Chicken balls with coriander, avocado and sesame. Served with salad

16,00€

Λεπτοκομμένο ψητό μπούτι κοτόπουλο μαριναρισμένο,
πατατούλες φούρνου με γιαούρτι, δροσερή σαλάτα,
ψητή τομάτα και κρεμμύδι
Grilled chicken marinated, baby potatoes with yogurt, fresh salad,
grilled tomato and onion

16,00€

Μοσχάρι tagliata με συνοδευτικό επιλογής σας
Veal tagliata served with side of your choice

22,00€

Ψητές baby πατατούλες ή μανιτάρια σωτέ
ή ψητά σπαράγγια με béarnaise ή ψητή γλυκοπατάτα
Grilled baby potatoes or sautéed mushrooms
or grilled asparagus with béarnaise sauce or grilled sweet potato

Τα γλυκά μας / Our desserts
Γλυκά ημέρας

5,50€

Sweets of the day
Φρεσκοψημένα Κέικ
Fresh Cakes

3,00€

