Πρωινό Ανεμόμυλος
Anemomilos Breakfast
Σερβίρεται από 08:30 εώς 12:00
Served from 08:30 to 12:00

€ 18,00

Πλήρες Πρωινό Ανεμόμυλος
Καφές (της επιλογής σας), φυσικός χυμός πορτοκάλι, ψωμί, μέλι, βούτυρο, μαρμελάδα,
πίτα της ημέρας, σπιτικό κέικ και ολοκληρώστε το πλήρες πρωινό σας με μία από τις
παρακάτω επιλογές:
• Τοστ με ντόπιο ψωμί (ζαμπόν/τυρί/ντομάτα)
• Ομελέτα (ζαμπόν/τυρί/ντομάτα)
• Αυγά τηγανητά με μπέικον
• Αυγά βραστά (3, 5, 7 λεπτών)
• Αυγά ποσέ σε ψωμάκι με γαλοπούλα και σως ολανδέζ
• Γιαούρτι με μέλι και φρούτα
• Φρουτοσαλάτα
• Γάλα ή γιαούρτι με δημητριακά (κορν φλεικς, κουάκερ, μούσλι, choco flakes)

Anemomilos Full Breakfast (served until 12:00)
Coﬀee (of your choice), fresh orange juice, bread, honey, butter, jam, pie of the day,
homemade cake and complete your full breakfast with one of the following options:
• Toasted sandwich with local bread (ham/cheese/tomato)
• Omelet (ham/cheese/tomato)
• Fried eggs and bacon
• Boiled eggs (3, 5, 7 minutes)
• Poached eggs on bun with turkey and hollandaise sauce
• Yoghourt with honey and fruits
• Fruit salad
• Milk or yoghourt with cereal (corn flakes, quaker, müsli, choco flakes)
€ 5,00

Μικρό Πρωινό | Mini Breakfast

€ 5,00

Τοστ | Toasted sandwich

€ 8,00

Τυροπιτάρι με μέλι και μαυροσούσαμο DGV
Tiropitari - Sweet cheese pie with honey and black cumin

€ 8,00

Ομελέτα special | Omelet special

€ 9,00

€ 10,00

ψωμί, μέλι, βούτυρο, μαρμελάδα - bread, honey, butter, jam
DG
με ντόπιο ψωμί (ζαμπόν, τυρί, ντομάτα)
with local bread (ham, cheese, tomato)

D

τυρί, ντομάτα, μανιτάρια, μπέικον, πιπεριά
cheese, tomato, mushrooms, bacon, green pepper

Αυγά ποσέ με μανιτάρια | Poached eggs with mushrooms DG
σε ψωμάκι, με γαλοπούλα, καπνιστή πάπρικα, σως ολανδέζ και πράσινη σαλάτα
on bun, with turkey, smoked paprika, hollandaise sauce and green salad
Αυγά ποσέ με σολομό | Poached eggs with salmon

DG
σε ψωμάκι, με κρέμα αβοκάντο, σως ολανδέζ και πράσινη σαλάτα
on bun, with avocado cream, hollandaise sauce and green salad

Πρωινό Ανεμόμυλος
Anemomilos Breakfast
Σερβίρεται από 08:30 εώς 12:00
Served from 08:30 to 12:00

€ 7,00

Scrambled Eggs | Scrambled Eggs

DV

με μανούρι, τομάτα και σχοινόπρασο
with traditional greek “manouri” white cheese and chives
€ 8,00

Στραπατσάδα | Strapatsada

€ 8,00

Γιαούρτι με φρέσκα φρούτα
Yogurt and Fruits

€ 7,00

Φρουτοσαλάτα
Fruit salad

€ 9,00

Pancake το Ελληνικόν
Greek Pancake

DV
χτυπητά αυγά με ντομάτα και φέτα
scrambled eggs with tomato and feta cheese

DV

V

DGVN

με φρούτα, μέλι, καρύδια και κανέλα
with fruit, honey, walnuts and cinnamon
€ 9,00

Pancake του λάτρη της σοκολάτας
Chocaholic’s Pancake

DGV

με πραλίνα φουντουκιού, μπισκότο και μπανάνα
with hazelnut cocoa spread, biscuit and banana
€ 6,00

Σπιτικό κέικ DGV
Homemade cake

Εάν έχετε ιδιαίτερες διατροφικές ανάγκες ή αλλεργίες,
παρακαλούμε να ενημερώσετε τον σερβιτόρο σας.
If you have any special dietary requirements or allergies,
please inform your waiter.
Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.
Prices include all legal taxes.

V vegetarian

G gluten

N nuts allergy

D dairy

A alcohol

Σνακ | Snacks
Σερβίρεται από 12:30 εώς 17:00
Served from 12:30 to 17:00

All time classic tortilla wraps
€ 11,00

Wrap Κοτόπουλο Ολικής DG
με μπέικον, σίζαρ σως, μαρούλι και πατάτες τηγανητές.
Chicken Whole Grain Wrap
with bacon, caesar’s sauce and french fries.

€ 12,00

Wrap Σολομού Ολικής

DG
με μαρούλι, κρέμα αβοκάντο, αγγούρι και σαλάτα.

Salmon Whole Grain Wrap
with lettuce, avocado sauce, cucumber
and green salad on the side.

Something to nibble on
€ 8,00

Chicken Nuggets

€ 7,00

Μπρουσκέτα Μεσογειακή
DGV
με τοματίνια, κρεμμύδι, ξύδι μπαλσάμικο και κατίκι ∆ομοκού.

DG
στήθος κοτόπουλο, επικαλυμμένο με κορν φλέικς και κουάκερ.
Σερβίρεται με σως μουστάρδας-μελιού.
chicken breast, breaded with corn flakes and quaker.
Served with honey-mustard sauce on the side.

Mediterranean Bruschetta
with cherry tomatoes, onion, balsamic vinegar
and traditional greek “katiki” soft white cheese.
€ 10,00

Μπρουσκέτα Σολομού
DGV
με spread τυριού, αγγούρι, καπνιστό σολoμό και σχoινόπρασο.
Salmon Bruschetta
with soft cheese spread, smoked salmon,
cucumber and chives.

Our Burger
€ 16,00

Black Angus Burger

DG
με τυρί μετσοβόνε, τομάτα, σως μπάρμπεκιου, μαρούλι
και πατάτες τηγανητές.
with greek “metsovone” smoked cheese, tomato, lettuce,
BBQ sauce and french fries.

