
 

THESS BRUNCH 
 

Αβγά / Eggs  

Αυγά τηγανιτά πάνω σε φρυγανισμένο ψωμί με ψητά λαχανικά  

και ανεβατό Γρεβενών    

Fried eggs on toasted bread with grilled vegetables  

& “anevato” cheese  ( authentic creamy cheese from Grevena) 

Γεμιστό ψωμάκι με σπανάκι, μανιτάρια, μανούρι μαριναρισμένο αυγό ποσέ  

Stuffed brioche bread with spinach, mushrooms, manouri cheese  

& poached egg 

Ομελέτα με καβουρμά, τυρί φέτα και μυρωδικά  

Omelet with kavourma (Greek pork confit), feta cheese and herbs  

 
Πίτες / Pies  

Παραδοσιακή Πρασόπιτα 

Traditional leek pie  

Τραγανή πίτα με παστουρμά, γραβιέρα και θυμάρι 

Crunchy pie with pastrami, gruyere and thyme    

 
Σαλάτες / Salads  

Αγιορείτικη ψητή μελιτζάνα με καρύδια, φέτα και φρέσκα μυρωδικά 

Grilled eggplant with walnuts, feta cheese and fresh herbs  

Πράσινη σαλάτα με ψητά ροδάκινα, κατσικίσιο τυρί και οξύμελο με γύρη 

Green salad with roasted peaches, goat cheese, balsamic with honey  

& pollen from flowers  

 Ελληνική σαλάτα με πίκλες και τραγανό κουλούρι Θεσσαλονίκης 

Traditional Greek salad with pickles and crunchy local bagel  

Πλατό με ντολμαδάκια γιαλαντζί με γιαούρτι και ανθόγαλα  

Stuffed vine leaves with rice and herbs with yogurt & milk cream  

 
Ζεστά πιάτα / Main Dishes  

Χοιρινή τηγανιά με πικάντικο λουκάνικο Σερρών, πράσο και μυρωδικά 

Fried pork bites with spicy Greek sausage, leek and herbs   

Μίνι κεμπάπ με μπούκοβο και δροσερό γιαούρτι με λεμόνι  

Pork kebab with boukovo (red chili peppers’ flakes), yogurt with lemon   

Ψητές πατατούλες με καπνιστή πάπρικα και σχοινόπρασο  

Roasted potatoes with smoked paprika and chives  

Μπουγιουρντί μανιταριών με μαραθόριζα 

Mushroom bouyiourdi with fennel  

 

 

 



 

Γλυκά / Sweets  

Κρέμα γιαουρτιού  σε ποτηράκι με βρώμη, φρούτα και θυμαρίσιο μέλι  

Yogurt cream with oat, fruits & thyme honey   

Ρυζόγαλο με κρόκο Κοζάνης και ακανέ 

Rice putting with saffron and “Akanes” ( Greek traditional sweet) 

Γλυκό βανίλια & βύσσινο με πράσινο φιστίκι σε κουτάλι   

Vanilla spoonful with sour cherry sauce and pistachios  

 

Φρούτα εποχής / Fresh season’s fruits 

 


