
F O O D  &  D R I N K S

BOOST
Y O U R



BREAKFAST & BRUNCH

Ομελέτα Villaggio 6,90 € 
Φρυγανισμένες φέτες ψωμιού από ξυλόφουρνο, ομελέτα με κοτόπουλο, 
φέτα, ελιές Καλαμών, φρεσκοτριμμένη τομάτα, βιολογικό έξτρα παρθένο 
ελαιόλαδο Μάνης και αρωματική ρίγανη

Pan Cakes 5,80 €
Αφράτα pancakes με τοπικό πετιμέζι, φρεσκοκομμένα φρούτα εποχής και 
κομμάτια από red velvet κέικ

*διαμορφώστε την αγαπημένη σας εκδοχή με μέλι Ταϋγέτου, πραλίνα φουντουκιού, 
σπιτικές μαρμελάδες ή ξηρούς καρπούς

Χωριάτικη πίτα 3,90 €
Σπιτική πίτα ημέρας με τραγανό χειροποίητο φύλλο και πλούσια γέμιση

Ρωτήστε μας για το είδος της ημέρας

Scrambled eggs 6,90 €
Βιολογικά αυγά, προζυμένιο ψωμί, καπνιστός σολομός, τυρί κότατζ, ξύσμα 
λάιμ και baby φύτρες

Cereals Cake 5,50 €
Φρεσκοψημένο κέικ ημέρας με δημητριακά, σπιτική μαρμελάδα βερίκοκο, 
μπανάνα, δυόσμο και γκρανόλα

Yoghurt bowl 5,50 €
Αγελαδινό στραγγιστό γιαούρτι με χαμηλά λιπαρά 2%, φρούτα του δάσους, 
μπανάνα, μέλι, γκρανόλα και καβουρδισμένο αμύγδαλο 

Cinnamon rolls  4,90 €

by Venia @Sucree Patisserie Artisanale
Ζύμη μπριός, κανέλλα, καστανή ζάχαρη, γλάσο

ΜΕΧΡΙ

ΤΙΣ 14:00



ALL DAY SNACKS & SWEETS

Toast 3,50 €
XL Τοστ με διπλό τυρί έμενταλ, ζαμπόν ή γαλοπούλα

Συνοδεύεται με πατάτες τηγανιτές 

Baguette 4,40 €
Λευκή μπαγκέτα με καπνιστή γαλοπούλα, τυρί έμενταλ, μαρούλι, τομάτα, 
αγγούρι και Philadephia dressing

Egostar Club 7,70 €/Απλό με ζαμπόν 6,40 €
Club sandwich με ψητό φιλέτο κοτόπουλο, τυρί τσένταρ, μπέικον, μαρούλι, 
τομάτα, μαγιονέζα

Συνοδεύεται με πατάτες τηγανιτές και πικάντικη κέτσαπ
Επιλογή και σε ψωμί ολικής άλεσης

HotDog 7,70 €
Αφράτο ψωμάκι brioche με XL λουκάνικο Τζουμαγιάς, σαλάτα Πολίτικη, 
μουστάρδα με ολόκληρο σινάπι και πικάντικη κέτσαπ

Συνοδεύεται με πατάτες τηγανιτές 

Mini Burgers trilogy 8,80 €
Αφράτα ψωμάκια brioche, 100% βιολογικό Ελληνικό μοσχάρι, τυρί τσένταρ, 
καραμελωμένο κρεμμύδι, σως BBQ, μαγιονέζα, μαρούλι, τομάτα

Συνοδεύονται με πατάτες τηγανιτές

MeatGrill 32,00 €
Ποικιλία με μίνι χοιρινά σουβλάκια, μπιφτεκάκια, φιλετίνια κοτόπουλο, τοπικό 
λουκάνικο, πανσετάκια χοιρινά, πατάτες τηγανιτές, κεφαλοτύρι σαγανάκι, 
πιτούλες, αγγούρι, τομάτα

Συνοδεύεται με σώς ΒΒQ και dip μουστάρδας

Tutti frutti 5,00 €
Φρέσκια φρουτοσαλάτα με φρούτα εποχής, μέλι Ταϋγέτου και δυόσμο από 
την γλάστρα μας 

Βάφλα 6,40 €
Με πραλίνα, αμύγδαλο, μπισκότα βρώμης και μπάλα παγωτό 
της επιλογής σας

Ρωτήστε μας και διαμορφώστε την αγαπημένη σας εκδοχή βάφλας από την πλούσια 
λίστα υλικών μας

Gelato & Sorbet Τιμή μπάλας 2,70 €
Premium γεύσεις με gelato και sorbet από την Kayak 
Παρακαλώ ρωτήστε για τις γεύσεις μας

ΜΕΧΡΙ

ΤΙΣ 21:00



SWEETS BY VENIA @SUCREE PATISSERIE ARTISANALE

Cinnamon rolls 5,50 €
Ζύμη μπριός, κανέλλα, καστανή ζάχαρη, γλάσο

Lemon tart 5,50 €

Κρέμα λεμονιού, μαρέγκα marshmallow, τάρτα βουτύρου με λευκή σοκολάτα

Cheesecake fruits 6,00 €

Τραγανή βάση μπισκότου, κρέμα τυριού, compote κόκκινων φρούτων

Rocher πραλίνα φουντουκιού 6,50 €
Μους σοκολάτας noisette, πραλίνα  φουντουκιού, μπισκουί φουντουκιού, 

τραγανή επικάλυψη με 2 είδη σοκολάτας & φουντούκι

Caramel 6,50 €
Μους βανίλιας, μους σοκολάτας, αλατισμένη καραμέλα βουτύρου, μπισκουί 

σοκολάτας, τραγανή επικάλυψη λευκής καραμελωμένης σοκολάτας



ΟΡΕΚΤΙΚΑ

Καρπάτσιο από premium φιλέτο Μοσχάρι 16,00 €
Με baby φύτρες, μουστάρδα με τρούφα, γραβιέρα Νάξου, σαλάτα λιαστής 
τομάτας & ρόκας

Μαγιάτικο “ceviche”  16,00 €
Σε φρέσκο χυμό εσπεριδοειδών, σχοινόπρασο, κρεμμυδάκι φρέσκο, 
αβοκάντο και τσίλι

*Προϊόν εποχής και ανάλογα με την διαθεσιμότητα

Χταπόδι στο γκριλ με καπνιστή φάβα 15,00 €
Τηγανιτή κάπαρη και ραπανάκι τουρσί

Τηγανιά από εκλεκτά μανιτάρια 9,00 €
Τσάτνεϊ πιπεριάς Φλωρίνης με τσίλι και σαγανάκι τυρί

Μανούρι σχάρας 8,50 €
Χώμα από τραγανό παστέλι, βινεγκρέτ εσπεριδοειδών και δροσερή σαλάτα 
βαλεριάνας

ΣΑΛΑΤΕΣ

Χωριάτικη Σαλάτα “Summer edition” 7,50 €
Χωριάτικη σαλάτα με τομάτα, κατίκι Δομοκού, αγγούρι, κρεμμύδι, ελιές 
Καλαμών, καπαρόφυλλα Σαντορίνης, croutons λαλάγγι, βιολογικό έξτρα 
παρθένο ελαιόλαδο Μάνης και αρωματική ρίγανη 

Σαλάτα Caesar’s 9,00 €
Μαρούλι iceberg, ψητό φιλέτο κοτόπουλο, μπέικον, Caesar’s dressing, 
παλαιωμένη Κρητική γραβιέρα, αρωματικά croutons

Ορεινή πέστροφα 11,00 €
Πράσινες σαλάτες, μαύρη φακή, κρεμμυδάκι φρέσκο, καπνιστή πέστροφα 
Ταϋγέτου και βινεγκρέτ απο εσπεριδοειδή

Γαριδοσαλάτα 12,00 €
Γαρίδες φλαμπέ σε τσίπουρο, πράσινες σαλάτες, κινόα, γκρέιπφρουτ, 
αβοκάντο, σχοινόπρασο και απαλό ντρέσινγκ λεμονιού



PASTA & RISOTTO

Κριθαρότο θαλασσινών 14,00 €
Με γαρίδες, καλαμάρι, βογκόλες σε ζωμό οστρακοειδών

Ριζότο με ποικιλία εκλεκτών μανιταριών 11,50 €
Με καλοκαιρινή τρούφα* Ταϋγέτου 

Παπαρδέλες με μοσχαράκι ραγού 12,50 €
Καλοκαιρινή τρούφα, παρμεζάνα και λάδι βασιλικού

Πέννες με ρατατούι λαχανικών 9,50 €
Παρμεζάνα και πλούσια σάλτσα τομάτας

ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΑ

Χοιρινή μπριζόλα Tomahawk 16,50 €
600γρ+ γλασσαρισμένη με σάλτσα BBQ, πατάτες μπράβας και δροσερή 
σαλάτα

Σπαλομπριζόλα σχάρας 24,00 €
Ωρίμανσης Angus “ribeye” 300γρ+ από εκλεκτό βόειο Αργεντινής

Συνοδεύεται με πατάτες μπράβας, λαχανικά σχάρας και επιλογή από σως μανιταριών 
ή πιπεράτη

Premium Burger 12,00 €
Μαύρο ψωμάκι με ενεργό άνθρακα, εκλεκτός κιμάς από 100% Ελληνικό 
βιολογικό μοσχάρι, τυρί τσένταρ, μπέικον, τομάτα, μαρούλι, καραμελωμένα 
κρεμμύδια και σπιτική BBQ

Επιλογή και σε λευκό ψωμάκι brioche
Συνοδεύεται με σπιτικές τηγανιτές πατάτες και πικάντικη κέτσαπ

Φιλέτο λαβράκι σχάρας 14,00 €
Με τσιγαριστά βλήτα, σάλτσα βουτύρου μενιέρ, καβουρδισμένο αμύγδαλο 
και τοματίνια κονφί

Μπιφτέκια σχάρας 10,50 €
Με φρέσκο ανάμεικτο κιμά

Συνοδεύεται με σπιτικές τηγανιτές πατάτες και δροσερή σαλάτα

Μπιφτέκια κοτόπουλο σχάρας 9,00 €
Με λεμονάτη σάλτσα και ρίγανη

Συνοδεύεται με σπιτικές τηγανιτές πατάτες και δροσερή σαλάτα

Κοτόπουλο φιλέτο στο γκριλ 11,00 €
Με προσούτο, dip γιαούρτι, φασκόμηλο, λαχανικά σχάρας και πατάτες 
μπράβας 



DESSERTS

Σφαίρα Τιραμισού  7,00 €

by Venia @Sucree Patisserie Artisanale
Κρέμα μασκαρπόνε, espresso, μπισκότα σαβαγιάρ, σοκολάτα bitter

Yuzu by Venia @Sucree Patisserie Artisanale 8,00 €
Μους λευκής σοκολάτας αρωματισμένη με λάιμ, κρέμα yuzu, κραμπλ με 
φυστίκι Αιγίνης και σοκολάτα Ruby

Gianduja by Venia @Sucree Patisserie Artisanale 7,50 €
Μους gianduja με Frangelico, μπισκουί φουντουκιού, ναμελάκα σκούρας 
σοκολάτας, καραμελωμένα φουντούκια

EGO Σουφλέ σοκολάτας 6,40 €
Λαχταριστή ρευστή λάβα σοκολάτας

Συνοδεύεται με μπάλα παγωτού της επιλογής σας

Βάφλα 6,40 €
Με πραλίνα, αμύγδαλο, μπισκότα βρώμης και μπάλα παγωτό 
της επιλογής σας

Ρωτήστε μας και διαμορφώστε την αγαπημένη σας εκδοχή βάφλας από την πλούσια 
λίστα υλικών μας

Gelato & Sorbet Τιμή μπάλας 2,70 €
Premium γεύσεις με gelato και sorbet από την Kayak 
Παρακαλώ ρωτήστε για τις γεύσεις μας

EGO ON THE BAR

Τραγανά spring rolls λαχανικών 7,50 €
Με Ασιατική γέμιση και σάλτσα sweet chili

Μίνι tacos με ζουμερό πικάντικο κοτόπουλο 8,00 €
Μαρούλι iceberg, τυρί τσένταρ και sour cream 

Κράκερ γαρίδας με τη δικιά μας Sriracha σως 6,00 €

Ego Chicken 8,00 €
Τραγανά στικς φιλέτου κοτόπουλου παναρισμένα σε πάνκο με παρμεζάνα 
και σπιτική γλυκόξινη σως

Ποικιλία από εκλεκτά Ελληνικά αλλαντικά & τυριά 18,00 €
Συνοδεύεται με χειροποίητα κριτσίνια, πιτούλες & τσάτνεϊ τομάτας

Ποικιλία από εξωτικά φρούτα & φρούτα εποχής 12,00 €   



COCΚTAILS

Luna Park 8,00 €
Vodka, apricot brandy, lime, bubble gum, mint

Gota de Rocio 8,00 €
Gin, skinos, vanilla, watermelon

Lolita 8,50 €
Vodka vanilla infusion, white chocolate, strawberry

Cucumber smash 8,00 €
Gin, skinos, basil, cucumber

Aperol Sunset 7,00 €
Aperol, orange juice, lime, grapefruit soda

Ave Spritz 7,00 €
Greek bitter, Greek vermouth, grapefruit soda

Gentleman Spritz 6,00 €
Roots rosso, mandarin & bergamot soda

COFFEE

Espresso 2,40 €

Dopio Espresso 2,70 €

Cappuccino 3,00 €

Double cappuccino 3,30 €

Freddo espresso 3,00 €

Freddo cappuccino 3,30 €

Flat white 3,50 €

Latte hot/cold 3,50 €

Greek Coffee/Double 2,00/2,50 €

Nescafe/Frappe 3,00 € 

ΧΥΜΟΙ

Λουξ φρουτοποτό ροδάκινο 400ml 3,50 €

Λουξ φρέσκος χυμός πορτοκάλι 400ml 3,50 €

Λουξ μήλο-πορτοκάλι-καρότο 400ml 3,50 €

Λουξ φυσικός χυμός πολυβιταμινούχος extra-9 400ml 3,50 €



ΦΥΣΙΚΟΙ ΧΥΜΟΙ

Πορτοκάλι 400ml 4,00 €

Ανάμεικτος 400ml 4,50 €

CRUSHED ICE DRINKS

Σοκολάτα κρύα 400ml 3,50 €

Γρανίτα Φράουλα 400ml 3,50 €

Γρανίτα Passion 400ml 4,00 €

MILKSHAKES

Σοκολάτα 400ml 4,00 €

Βανίλια 400ml 4,00 €

Ανάμεικτο 400ml 4,50 €

SMOOTHIES

Raspberry με γιαούρτι & cranberry 400ml 4,50 €

Φράουλα με γιαούρτι 4,50 € 
Μπισκότο ολικής άλεσης & μπανάνα 400ml

Καρύδα με γιαούρτι, ανανά και λεμόνι 400ml 5,00 €

ΤΣΑΙ

Life tsai  ice green tea + γεύση καρπούζι 500ml 4,00 €

Life tsai  ice green tea λεμόνι ginger 500ml 4,00 €

Life tsai  ice green tea + γεύση ροδάκινο 500ml 4,00 €

Life tsai Ceylon ice tea ροδάκινο 500ml 4,00 €

Life tsai earl grey ice tea λεμόνι 500ml 4,00 €

Λουξ plus ‘n light τσάι με λεμόνι 330ml 3,00 €

Λουξ plus ‘n light τσάι με κόκκινα φρούτα 330ml 3,00 €

ΣΠΙΤΙΚΑ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ 

HOMEMADE SOFT DRINKS

Σπιτική λεμονάδα με αγαύη και πιπερόριζα 500ml 4,00 €

Σπιτική λεμονάδα με αγαύη και τσίλι 500ml 4,00 €



ENERGY DRINKS

Red bull 250ml 5,00 €

Hell classic 250ml 5,00 €

Hell strawberry 250ml 5,00 €

ΜΠΥΡΕΣ

ΒΑΡΕΛΙ
MAMOS Βαρέλι 400ml 3,50 €

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ
Sura Beer 330ml 5,00 €

Nema Blonde 330ml 5,00 €

PILSENER
Fischer 330ml 5,00 €

Heineken 330 ml 5,00 €

LAGER
Estrella Damm Barcelona 330ml 5,00 €

Paulaner 330ml 5,00 €

Erdinger Weiss 5,00 €

Sol 330ml 5,00 €

Άλφα 500ml 2,90 €

DARK
Guinness Black 330ml 5,00 €

ALCOHOL FREE
Heineken No Alcohol 330ml 5,00 €

ΜΗΛΙΤΗΣ

Μηλοκλέφτης 330ml 4,00 €

StrongBow 330ml 4,00 €

ΠΟΤΑ

ΟΥΖΟ 
Κωστέας 50/200ml 3,50/8,00 €

Στεφανούρη  200ml 8,00 €

Καλλικούνης 200ml 8,00 €



ΤΣΙΠΟΥΡΟ 

Κωστέας 50ml/200ml 3,50/8,00 €

Στεφανούρη 200ml 8,00 €

Καλλικούνης 200ml 8,00 €

Νταραίος 50ml/200ml 3,50/8,00 €

Ενετικό 200ml 8,00 €

ΝΕΡΑ

Εμφιαλωμένο νερό 500ml/1l 0,50/2,00 €                                                                                

ΑΝΘΡΑΚΟΥΧΟ ΝΕΡΟ

Ζαγόρι ανθρακούχο 250ml/750ml 3,00/4,50 €

Σουρωτή 250ml 3,00 €

Σουρωτή με άρωμα αγγούρι 250ml 3,00 €

Σουρωτή με άρωμα λεμόνι λάιμ 250ml 3,00 €

San Pellegrino 250ml 4,00 €

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ

Coca cola 250ml 2,90 €

Coca cola zero 250ml 2,90 €

Coca cola light 250ml 2,90 €

Λουξ γκαζόζα 330ml 2,90 €

Λουξ σόδα 330ml 2,90 €

Λουξ πορτοκαλάδα 330ml 2,90 €

Λουξ πορτοκαλάδα με ανθρακικό 330ml 2,90 €

Λουξ λεμονάδα 330ml 2,90 €

Λουξ βυσσινάδα 330ml 2,90 €

Λουξ cola 330ml 2,90 €

Three cents pink grapefruit 200 ml 4,50 €

Three cents gentlemen’s soda 200 ml 4,50 €

Three cents mandarin & bergamot 200 ml 4,50 €

Green mocktails ρόδι, τζίντζερ & λάιμ 330ml 3,80 €
(με stevia χωρίς προσθήκη ζάχαρης)

Green cola με stevia 330ml 2,90 €

Green mocktails mojito 330ml 3,80 €

Αγορανομικός υπεύθυνος : ΜΑΛΑΠΕΤΣΑΣ ΓΕΩΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

Κατά την παραγωγή των προϊόντων μας δεν μπορεί να διασφαλιστεί η απουσία ιχνών από αλλεργιογόνα 
συστατικά. Παρακαλούμε ενημερώστε το προσωπικό της επιχείρησης για τυχόν αλλεργίες ή δυσανεξίες 

που μπορεί να έχετε.

*προϊόν ανάλογα με την εποχή & κατόπιν διαθεσιμότητας




