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Φρέσκος χυμός πορτοκάλι, χυμός γκρειπφρουτ και ανάμεικτος 
Επιλογή ροφήματος από γαλλικό, στιγμιαίο, Ελληνικό καφέ ή τσάι 

Φρέσκο γάλα/γιαούρτι πλήρες και light 
Εμφιαλωμένο μεταλλικό νερό και ανθρακούχο 

 

Ποικιλία από mini ψωμάκια, καρβέλια, μπαγκέτες και τοστ, 
Βούτυρο και μαργαρίνη 

Κεικ βανίλιας, φρούτων και σοκολάτας 
Σπιτική μηλόπιτα 

Κρουασάν βουτύρου, σοκολάτα, μίνι muffins και doughnut 
 

Κουλουράκια σε δύο είδη 
Ποικιλία από (3 ειδών) μαρμελάδες και ανθόμελο 

Ποικιλία από (3 ειδών) γλυκά του κουταλιού, ταχίνι και πραλίνα φουντουκιού 
Κομπόστες φρούτων 

 

Δημητριακά 
Corn flakes, all bran, muesli και quaker 

Ξηροί καρποί: φουντούκια, αμύγδαλα, καρύδια, λιόσπορος, γύρη, 
chips μπανάνας και σταφίδες 

Αποξηραμένα φρούτα: χουρμάδες, δαμάσκηνα, βερίκοκα 
Μαντολάτο, παστέλι και φλωρεντίνες 

 

Κρέμες – Creams 
Ρυζόγαλο – κρέμα μαστίχας – κρέμα από σοκολάτα γάλακτος 

 

Αλλαντικά: ζαμπόν-γαλοπούλα-σαλάμι αέρος 
Βραστά και τηγανητά αυγά 

Μπέικον – λουκάνικα-ψητό ζαμπόν 
ομελέτα ή στραπατσάδα 

Παρασκευή από μια παραδοσιακή πίτα 
Γκρατινέ τομάτα, και καλαμπόκι 

Πατάτες dophinoise 
Φρέσκα φρούτα και φρουτοσαλάτα 

 

Κρητική γωνιά – Cretan corner 
Χορτοπιτάκια 
Λυχναράκια 
Μινι ντάκος 

πορτοκαλόπιτα 
Φρέσκο τυρί με μέλι και ξηρούς καρπούς 

 

Υγιεινό 
Ποικιλία από ψωμάκια ολικής αλέσεως, σταρένια παξιμαδάκια, 

μπισκότα γλυκάνισου και κριτσίνια 
Μαρμελάδα και μαργαρίνη χαμηλών λιπαρών 
Μούσλι με γάλα χαμηλών λιπαρών ή γιαούρτι 

Wetabix 
Φρέσκα φρούτα 

Τυριά και αλλαντικά χαμηλών λιπαρών 
 

Για Διαβητικούς 
Μαρμελάδα φρουκτόζης 
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Μαργαρίνη 
Κέικ με φυτικές ίνες 

ρυζογκοφρέτες 
Επιλογή ομελέτας με ασπράδι 

 

Σούπα 
Βελουτέ κιτρινης  κολοκυθας 

Κοτόσουπα αυγολέμονο 
 

Σαλάτες 
Ποικιλία από φρέσκα λαχανικά 

Πατατοσαλάτα 
Ανάμεικτη σαλάτα με πιπεριές τρικολόρε και παρμεζάνα 

Κρητικά ντακάκια με μυζήθρα& ντοματίνια 
 

Κυρίως Πιάτα 
Φιλετίνια  κοτόπουλο με μανιταρια 

Χοιρινά φιλετάκια αρωματισμένα με λαδολέμονο 
Πέννες Σουφλέ  γαλοπούλα και καπνιστό ρεγκατο 

 

Stand Τυριών 
Pecorino, gouda με μυρωδικά και ελιές 
cheuvre, γραβιέρα, ανθότυρο, cottage 

(Συνοδευόμενα από πικάντικες μαρμελάδες) 
 

Εορταστικά επιδόρπια 
Μελομακάρονα & κουραμπιέδες 

Παραδοσιακή βασιλόπιτα 
 

Τιμή κατ’ άτομο: €25.00 


