ARTBISTROT FAMILY BRUNCH
COFFEES – TEAS – FRESH JUICES | ΚΑΦΕΣ – ΤΣΑΪ – ΦΡΕΣΚΟΙ ΧΥΜΟΙ
Espresso, Espresso freddo
Cappuccino, Cappuccino freddo
Traditional Greek coffee

7,00 €
7,50 €
6,50 €

Ελληνικός καφές

Freshly brewed filter or decaffeinated coffee

6,50 €

Φρεσκοαλεσμένος καφές φίλτρου με ή χωρίς καφεΐνη

Tea (English Breakfast, Earl Grey, Green Tea)

7,00 €

Τσάι (English Breakfast, Earl Grey, Πράσινο Τσάι)

Herbal and fruit flavour infusions Tea
(Lemon, Red Berries, Vanilla, Mint, Camomile, Jasmine)

7,00 €

Τσάι με γεύση φρούτου και βότανα (Λεμόνι, κόκκινα φρούτα, βανίλια, μέντα, χαμομήλι, γιασεμί)

Decaffeinated tea

7,00 €

Τσάι χωρίς καφεΐνη

Oreanthi the Greek herbal tea collection (Energy, Relax, Detox, Light-Lean, Harmony)

7,00 €

Oreanthi Τσάι από Ελληνικά αρωματικά φυτά (Energy, Relax, Detox, Light- Lean, Harmony)

Freshly squeezed orange or grapefruit juice

9,00 €

Φρέσκος φυσικός χυμός πορτοκάλι ή γκρέιπφρουτ

Fresh carrot and apple juice

9,00 €

Φρέσκος φυσικός χυμός καρότο και μήλο

Fresh pineapple, lemon, mint juice

9,00 €

Φρέσκος φυσικός χυμός ανανάς, λεμόνι, μέντα

Fresh pomegranate juice

9,00 €

Φρέσκος φυσικός χυμός ρόδι

Fresh orange, pineapple, mandarin, apple, banana juice
Φρέσκος φυσικός χυμός πορτοκάλι, ανανάς, μανταρίνι, μήλο, μπανάνα

10,00 €

ARTBISTROT FAMILY BRUNCH
FROM THE BAKERY | ΑΡΤΟΠΟΙΗΜΑΤΑ
Bread basket with variety of rolls, white and brown crisp toast.
Selection of croissants, Danish pastries marmalade, jams and butter

9,00 €

Καλαθάκι με ποικιλία από ρολάκια ψωμιού, φρυγανισμένο άσπρο και μαύρο τοστ.
Φρεσκοψημένα κρουασάν, Δανέζικα γλυκά, μαρμελάδες, βούτυρο

EGGS | ΑΥΓΑ
We prepare your favorite eggs served with crisp parma ham stick, Virginia style
mini steak, sautéed portobello mushrooms and tomatini

15,00 €

Αυγά με τον τρόπο παρασκευής που επιθυμείτε, σερβίρονται με τραγανό ζαμπόν Πάρμας,
φιλετάκια α λα Βιρτζίνια, μανιτάρια πορτομπέλο και τοματίνια σοτέ

FRUITS AND YOGHURTS | ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΓΙΑΟΥΡΤΙ
Sliced seasonal fruit plate and yoghurt with granola and berries

12,00 €

Φρεσκοκομμένα φρούτα και γιαούρτι με γκρανόλα και μούρα

SANDWICHES - SNACKS | ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ - ΣΝΑΚ
Cold savory plate with mini salmon club, roast beef-parmesan-rocket leaves
in brown roll and finger sandwich with grilled vegetables

15,00 €

Τριλογία με κλαμπ σάντουιτς σολομού, σάντουιτς με Ροστ μπιφ,
παρμεζάνα και ρόκα σε μαύρο ψωμί και σάντουιτς με λαχανικά σχάρας.

SALADS | ΣΑΛΑΤΕΣ
Quinoa with vegetables salad

13,00 €

Σαλάτα κινόα με λαχανικά

Smoked salmon with its condiments and baby leaves salad

17,00 €

Καπνιστός σολομός με τρυφερά φύλλα σαλατικών

Parma ham with brie and lettuce salad with dry fig and walnuts
Ζαμπόν Πάρμας με τυρί μπρί, μαρούλι, ξερά σύκα και καρύδια

15,00 €

ARTBISTROT FAMILY BRUNCH
MAIN COURSE | ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΟ
Beef burger with crisp bacon, onion ring and mayo sweet chili,
skin on baby potatoes and rocket leaves

18,00 €

Beef Burger με τραγανό μπέικον, κρεμμύδι, μαγιονέζα με γλυκό τσίλι,
πατάτες baby και σαλάτα ρόκα

Pork scaloppini with mushroom sauce, mashed potato and sautéed vegetables

18,00 €

Χοιρινά σκαλοπίνια με σάλτσα μανιταριών, πουρές πατάτας και λαχανικά σοτέ

Grilled chicken breast with BBQ sauce with homemade fried potatoes and roast tomatini

16,00 €

Στήθος κοτόπουλο σχάρας με σάλτσα μπάρμπεκιου,
σπιτικές τηγανιτές πατάτες και ψητά τοματίνια

Sea bream with herbed olive oil-lemon with basmati-wild rice and steamed vegetables

18,00 €

Φαγκρί με αρωματικό λαδολέμονο με λαχανικά και άγριο ρύζι – μπασμάτι

Risotto with parmesan and asparagus

15,00 €

Ριζότο με σπαράγγια και παρμεζάνα

Penne with broccoli and cheese sauce

15,00 €

Πέννες με μπρόκολο και σάλτσα τυριών

DESSERTS | ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ
Golden pancakes with thyme honey

8,00 €

Pancakes με θυμαρίσιο μέλι

Mini Greek sweets with pistachio ice cream

8,00 €

Μικρά ελληνικά γλυκά με παγωτό φιστίκι

Brownies with sauce anglaise

8,00 €

Μπράουνις με σάλτσα Ανγκλέζ

Apple pie with vanilla ice cream
Μηλόπιτα με παγωτό βανίλια

8,00 €

ARTBISTROT FAMILY BRUNCH
WEEKEND SPECIAL SUGGESTION | ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ
Select one
Salad, Hot dish, Desert & a glass of house wine or a soft drink
Επιλέξτε μία
Σαλάτα, Κυρίως πιάτο, Γλυκό & ένα ποτήρι κρασί ή ένα αναψυκτικό

29,50 €

ATHENAEUM FAMILY BRUNCH | ATHENAEUM ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ BRUNCH
Coffee or Tea
Fruit or vegetables juices
Bread Basket with variety of rolls, white and brown crisp toast, marmalade, jams and butter
Choose two of the below
Cold savory plate with mini salmon club, roast beef-parmesan-rocket leaves in Kaiser brown roll
and finger sandwich with grilled vegetables
We prepare your favorite eggs served with crisp bacon stick, Virginia style mini steak,
sautéed Portobello mushrooms and tomatini
Fresh sliced fruits and a full of energy bowl with yoghurt, granola and berries
Golden pancakes with thyme honey
Καφές ή Τσάι
Φρέσκος χυμός φρούτου ή λαχανικού
Καλαθάκι με ποικιλία από ρολάκια ψωμιού φρυγανισμένο άσπρο και μαύρο τόστ, μαρμελάδες βούτυρο
Επιλέξτε δύο από τα παρακάτω
Τριλογία με κλαμπ σάντουιτς σολομού, σάντουιτς με Ροστ μπιφ, παρμεζάνα και ρόκα σε μαύρα ψωμί,
σάντουιτς με λαχανικά σχάρας
Αυγά με τον τρόπο παρασκευής που επιθυμείτε, σερβίρονται με τραγανό μπέικον,
φιλετάκια α λα Βιρτζίνια, μανιτάρια πορτομπέλο και τοματίνια σοτέ
Φρεσκοκομμένα φρούτα και ένα μπολ γιαούρτι με γκρανόλα και μούρα
Pancakes με θυμαρίσιο μέλι

25,00 €

Where feta: Greek feta and where oil: olive oil other than homemade fried potatoes (corn oil)
Όπου φέτα: Ελληνική φέτα & όπου λάδι: ελαιόλαδο εκτός από τηγανιτές πατάτες (σε αραβοσιτέλαιο)
Kindly advice if you have any ingredient intolerance or food allergies
Παρακαλούμε ενημερώστε μας εάν έχετε ευαισθησία σε συστατικά που προκαλούν αλλεργίες ή δυσανεξίες
Complain forms are available at the entrance of the restaurant
Διατίθεται έντυπο δελτίο παραπόνων στην είσοδο του εστιατορίου
CONSUMER IS NOT OBLIGED TO PAY IF THE NOTICE OF PAYMENT HAS NOT BEEN RECEIVED (RECEIPT – INVOICE).
GNTO Reg. No: 0206K0lAA000I300
Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ)
Αριθμός Μητρώου Τουριστικής Επιχείρησης: 0206K01AA0001300
Prices are inclusive of all taxes | Στις τιμές περιλαμβάνονται όλοι οι φόροι
ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Γιάννης Πέρρας

