
SHOW COOKING  ΜΕ ΦΡΕΣΚΟΣΤΥΜΜΕΝΟΥΣ ΧΥΜΟΥΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ
  
ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΑΠΟ ΚΑΦΕ - ΤΣΑΙ ΣΕ ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΑΠΟ ΜΟΥΣΤΟΚΟΥΛΟΥΡΑ - ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΒΡΩΜΗΣ - 
ΜΠΑΡΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ - ΜΑΛΑΚΑ ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ 

ΓΛΥΚΑ ΕΔΕΣΜΑΤΑ
1. Cheese cake με σάλτσα φράουλας

2. Φρουτοσαλάτα με γιαούρτι και  
    φρέσκο δυόσμο

3. Μους σοκολάτας με άρωμα μόκας

1. Ποικιλία από φρεσκοψημένα        
    ψωμάκια

2. Κουλούρι Θεσσαλονίκης

3. Παξιμαδάκια από χαρούπι και 
    κριθάρι

4. Κρουασανάκια βουτύρου

5. Φρυγανιές ολικής και σταρένιες

6. Κριτσίνια με σουσάμι
 

ΑΡΤΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ

 1. Κρητικά ντακάκια με             
     φρεσκοτριμμένη γινομένη       
     ντομάτα, φέτα, ελαιόλαδο
     και ρίγανη

2. Μίνι σουβλάκια με πόρτο μπέλλο,     
    ντοματίνι και μακεδονικό κασέρι
 
3. Ελιές Καλαμάτας, ελιές πράσινες   
    Χαλκιδικής

4. Ποικιλία Ελληνικών τυριών, 
    φέτα Αρναίας Χαλκιδικής,    
    μακεδονικό ημίσκληρο κασέρι,   
    μανούρι, γραβιέρα Κρήτης

5. Φέτες από ντομάτα και αγγούρι
    πάνω σε μωρά από διάφορα φύλλα      
    μαρουλιών, σπανάκι, πατζάρι, ρόκας   
          

ΚΡΥΑ ΕΔΕΣΜΑΤΑ

1. Πίτα με τυρί φέτα

2. Πίτα με σπανάκι και τυρί φέτα

3. Ψητές φέτες λουκάνικου με πιπεριές, 
    ντομάτα και φέτα

4. Τηγανιά με μανιτάρια Μετεώρων
    μανιτάρια, κρεμμύδι, κρασί, βαλσάμικο ξύδι,
    μέλι και φρέσκο βούτυρο

5. Μωροπατάτες οφτές με μπέικον ψητό 
    και φέτα

6. Κολοκυθοκεφτέδες Ηρακλείου με μυρωδικά

7. Open face burgers με chutney
    ντομάτας και ζουμερά μπιφτεκάκια σχάρας 
    με πολίτικα αρώματα

8. Σιγοψημένα κοπανάκια από κοτόπουλο
    με μπάρμπεκιου σως

ΖΕΣΤΑ ΕΔΕΣΜΑΤΑ

Τιμή Thessbrunch κατά άτομο 10€

Η τιμή του μενού περιλαμβάνει μπουφέ 
και καφέ / χυμό. 

Τα παιδιά κάτω των 6 ετών τρώνε 
μαζί μας δωρεάν!

Για κρατήσεις καλέστε στο 2310 257400



Και μη ξεχνάτε…
τρώμε έξυπνα…

τρώμε ελληνικά…
τρώμε Thessbrunch!!!

Ορεκτικό:
Κρητικά ντακάκια με φρεσκοτριμμένη γινομένη ντομάτα,   
φέτα, ελαιόλαδο, ρίγανη

Κυρίως:
Τηγανιά με μανιτάρια Μετεώρων
μανιτάρια, κρεμμύδι, κρασί, βαλσάμικο, μέλι και φρέσκο   
βούτυρο

Γλυκό:
Καφές ή τσάι με 1 μουστοκούλουρο 

Θρεπτική αξία – smart tips:

Ορεκτικό, μεσογειακότατο και λατρεμένο!
Θρεπτικότατο και ισορροπημένο, καθώς περιέχει όλες 
τις ομάδες μακροθρεπτικών συστατικών, φυτικές ίνες, 
αντιοξειδωτικά β-καροτένιο, λυκοπένιο, βιταμίνες C, E, B12, 
ασβέστιο και μονοακόρεστα λιπαρά οξέα. Εξαιρετική επιλογή 
για όσουν αποκλείουν το κρέας από τη διατροφή τους.

Όσο για το κυρίως, μη σας φοβίσει η λέξη τηγανιά. 
Εδώ πρόκειται για ελαφρύ σοτάρισμα με κρεμμύδι, κρασί, 
βαλσάμικο, μέλι σε φρέσκο βούτυρο. 
Μία απολύτως safe option!!!

Στο γλυκό: 1 καφές μετά το κυρίως μαζί με ένα εξαιρετικής 
ποιότητας μουστοκούλουρο ή μπισκότο βρώμης θα σας 
δώσουν μια ελαφρώς γλυκιά γεύση χωρίς να σας βαρύνουν 
αλλά και θετική ενέργεια για να συνεχίσετε την ημέρα σας…
μη ξεχνάτε its only 12.00!

1. Vegetarian menu με γαλακτοκομικά 

Ορεκτικό:
Κουλούρι Θεσσαλονίκης με φέτα Αρναίας Χαλκιδικής και 
φρέσκο χυμό πορτοκάλι καρότο

Κυρίως:
Σιγοψημένα κοπανάκια από κοτόπουλο με μπάρμπεκιου
σως και φέτες από ντομάτα και αγγούρι πάνω σε μωρά από 
διάφορα φύλλα μαρουλιών, σπανάκι, παντζάρι, ρόκας

Γλυκό:
Cheese cake με σάλτσα φράουλας

Θρεπτική αξία – smart tips:

# koulourikoulourakimou
Ότι πιο απλό ότι πιο μοναδικό!
Υδατάνθρακας + υψηλής βιολογικής αξίας φυτική 
πρωτεΐνη-σουσάμι + vit C-χυμός = Super food
 
Αφού μόλις 28 γρ. σπόροι σουσαμιού προσφέρουν more 
than ¼ των ημερήσιων αναγκών μας σε ασβέστιο. 
Το γεύμα αυτό είναι πλούσιο σε ασβέστιο, βιταμίνες Β, Β2 
και νιασίνη και σημαντικότερο  - περιέχει φυτοχημικές ουσίες 
με ισχυρές αντιοξειδωτικές ιδιότητες.

Στο κυρίως: το κοτόπουλο έχει και πάλι την τιμητική του!
Η πιο safe επιλογή μιας υγιεινής διατροφής με χαμηλά λιπαρά 
και υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη σε συνδυασμό με 
φρέσκα φυλλώδη λαχανικά που:  
• ενισχύουν την άμυνα του οργανισμού
• Βοηθούν στην αποβολή των τοξινών
• Αυξάνουν το μεταβολισμό και την απώλεια βάρους

Στο γλυκό: Απενοχοποίηση τώρα!!! Ελαφρύ, κρεμώδες με 
πλούσια αντιοξειδωτική δράση χάρη στη σάλτσα από φράουλες, 
ένα φρούτο πλούσιο σε πηκτίνη η οποία συντελεί στη μείωση 
της χοληστερίνης.

2. Healthy menu 1 

Ορεκτικό:
Φρεσκοψημένο πολύσπορο ψωμάκι με γραβιέρα Κρήτης 

Κυρίως:
Μωροπατάτες οφτές με μπέικον και φέτα

Γλυκό:
Φρουτοσαλάτα με γιαούρτι και φρέσκο δυόσμο

Θρεπτική αξία – smart tips:

Το γεύμα αυτό είναι πλούσιο σε ασβέστιο, βιταμίνες Α και D, 
βιταμίνη του συμπλέγματος B και φώσφορο. Το ασβέστιο είναι 
από τα σπουδαιότερα συστατικά για τη ρύθμιση του μεταβολισμού 
και τη μείωση του σωματικού λίπους.
  
Smart tip: όσο πιο σκληρό είναι ένα τυρί τόσο περισσότερο 
ασβέστιο περιέχει αυτός είναι ο λόγος που στο ορεκτικό 
προτείνουμε Γραβιέρα Κρήτης. Απολαύστε τη χωρίς τύψεις!

Όσο για το κυρίως, ο τρόπος ψησίματος της πατάτας αλλά και ο 
συνδυασμός υδατάνθρακα, λίπους, πρωτεΐνης είναι που το κάνει 
τόσο θρεπτικά ασυναγώνιστο.

Στο γλυκό: fruits fruits fruits = energy energy energy και όλη αυτή 
η ενέργεια όταν συνδυαστεί με την πρωτεΐνη ενός γαλακτοκομικού 
μετατρέπεται σε ένα πλήρες ενεργειακό γεύμα.

Smart tip: ο δυόσμος είναι το καλύτερο χωνευτικό για να κλείσετε 
το brunch σας. Το δε άρωμα ευφορίας που δίνει στο γλυκό σας 
δρα άμεσα στη λειτουργία του εγκεφάλου και δίνει την εντολή της 
«χαράς» με μεγάλη επιτυχία!

3. Healthy menu 2  

* Τη διατροφική μελέτη επιμελήθηκε η κ. Λεβέντη Ευφροσύνη


