Αυγά στραπατσάδα

€12.00

Αυγά στραπατσάδα πάνω σε φέτα ψωμιού από προζύμι, ντομάτες,
κόκκινα κρεμμύδια και σχοινόπρασο

D.I.Y. Ομελέτα

€12.90

Μπορείτε να είστε όσο δημιουργικοί τραβάει η όρεξή σας. Συνδυάστε μπέικον,
μανιτάρια, κόκκινο κρεμμύδι, πράσινες πιπεριές και/ή τυρί cheddar

Η ομελέτα του αγρού

€11.00

Με σπανάκι, κολοκυθάκι, ντομάτα και μανιτάρια

Σπανάκι με αυγά ποσέ

€12.50

Αυγά ποσέ με σπανάκι και τη δική μας σάλτσα hollandaise,
σερβιρισμένα σε ψωμάκια brioche

Αυγά Benedict

€13.50

Αυγά ποσέ με μπέικον και τη νοστιμότατη δική μας σάλτσα hollandaise,
σερβιρισμένα σε ψωμάκια brioche

Αυγά Royale

€14.50

Αυγά ποσέ με σολομό και σάλτσα hollandaise, σερβιρισμένα σε ψωμάκια brioche

Croque Monsieur

€11.90

€12.90

Βουτυρωμένο sandwich σε ψωμί από προζύμι με ζαμπόν, τυρί, κρέμα μπεσαμέλ
και τηγανητό αυγό

Sandwich με ζαμπον και τυρί

€9.90

Σερβίρεται με πατάτες τηγανητές

BLT Sandwich

€11.90

Sandwich με μπέικον, μαρούλι, ντομάτα, τηγανητό χαλούμι και πατάτες τηγανιτές
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brunch

Croque Madame

Σερβίρεται κάθε Σάββατο και Κυριακή / Από τις 11 έως τις 16.00

Βουτυρωμένο sandwich σε ψωμί από προζύμι με ζαμπόν, τυρί και κρέμα μπεσαμέλ

Κάτι Ελαφρύ

€11.50

Μπρουσκέτα με κρέμα αβοκάντο, ρόκα, παρμεζάνα και αβγό ποσέ

Toastie με φυστικοβούτυρο

€9.90

Ο πύργος της κολάσεως

€14.00

Ένας πύργος από brioche “λουσμένα” με σοκολάτα γάλακτος
και λευκή σοκολάτα και μούρα

Το Special Pancake της επόμενης ημέρας

€15.90

Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Ψωμι brioche με φυστικοβούτυρο, μπανάνα και αμύγδαλα

κοτόπουλου πανέ

Red Velvet

€12.00

Τρία αφράτα pancakes με βουτυρόκρεμα, μοσχολέμονο και μούρα

Τα pancakes της παιδικής χαράς

€7.50

Τρία πεντανόστιμα pancakes με γενναιόδωρες στρώσεις από πραλίνα σοκολάτα

Pancakes με σιρόπι σφένδαμου

€7.90

Αμερικάνικα pancakes με καναδικό σιρόπι σφένδαμου

Παίζω και χορταίνω pancakes

Σκέτα pancake €7.00 + 1.00 για κάθε υλικό

Λαχταριστά pancakes τα οποία μπορείτε να απολαύσετε με τα υλικά που
τραβάει η όρεξή σας. Οι επιλογές είναι: πραλίνα σοκολάτα, λευκή σοκολάτα,
σιρόπι σφένδαμου, μπανάνα, φράουλες, μούρα, φυστικοβούτυρο, βουτυρόκρεμα,

Παρακαλούμε ενημερώστε το προσωπικό για τυχόν αλλεργίες ή δυσανεξίες που μπορεί να έχετε.

Τρία αφράτα pancakes με τυρί cheddar, μπέικον και κομμάτια λαχταριστού

ξηροί καρποί και/ή μπέικον

Η “είμαι-σε-δίαιτα” επιλογή

€9.90

Γιαούρτι, γκρανόλα, μπανάνα, φρέσκα φρούτα και μέλι

Chic Πεινασμένος

€9.90

Κρουασάν βουτύρου με ζαμπόν, τυρί, ρόκα και μαγιονέζα πράσσου

Γλυκό και ελαφρύ

€12.00

Αφρώδης κρέμα ζαχαροπλαστικής, κρουασάν βουτύρου, μαριναρισμένα μούρα
και βουτυρόκρεμα με άρωμα μοσχολέμονου
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www.spaulhotel.com

