ALL DAY
MENU

Breakfast
Toast

3,50€

Xl τοστ με διπλό τυρί έμενταλ, ζαμπόν ή καπνιστή γαλοπούλα

Συνοδεύεται Με Σπιτικές Τηγανιτές Πατάτες
Baguette

5,50€

Λευκή μπαγκέτα με καπνιστή γαλοπούλα, τυρί έμενταλ,
πράσινη λόλα, τομάτα, αγγούρι και philadephia dressing

Egostar Clubxl

9,00€

Club sandwich με ψητό φιλέτο κοτόπουλο, τυρί τσένταρ, μπέικον,
μαρούλι, τομάτα, μαγιονέζα

Συνοδεύεται με σπιτικές τηγανιτές πατάτες και πικάντικη κέτσαπ
Επιλογή Και Σε Ψωμί Ολικής Άλεσης
Clubxl Με Ζαμπόν

8,00€

Caesar Wrap

5,50€

Πίτα τορτίγια, κοτόπουλο παναρισμένο, μαρούλι iceberg,
σως σίζαρ, μπέικον, φλοίδες παρμεζάνα & κρουτόν σκόρδου

Premium Burger

12,00€

Premium ψωμάκι, εκλεκτός κιμάς από 100% ελληνικό βιολογικό
μοσχάρι, τυρί τσένταρ, μπέικον, τομάτα, λόλα,
καραμελωμένα κρεμμύδια και σπιτική bbq

Συνοδεύεται με σπιτικές τηγανιτές πατάτες και πικάντικη κέτσαπ
Mini Burgers Trilogy

10,00€

Αφράτα ψωμάκια brioche 100% βιολογικό ελληνικό μοσχάρι,
τυρί τσένταρ, καραμελωμένο κρεμμύδι, μαρούλι, τομάτα

Συνοδεύονται Με Πατάτες Τηγανιτές

Κουλούρι Θεσσαλονίκης Με Αυγό Τηγανητό

7,00€
Με γαλοπούλα καπνιστή, τυρί ένταμ, μαρούλι, ντομάτα τυρί φιλαδέλφεια

Ομελέτα Κοτόπουλο

8,50€
Φρυγανισμένες φέτες χωριάτικου ψωμιού, ομελέτα με κοτόπουλο,
γαλοπούλα, τυρί gouda, τομάτα, μπέϊκον

Ομελέτα Λαχανικών

7,50€

Φρυγανισμένες φέτες χωριάτικου ψωμιού, ομελέτα με ποικιλία
μανιταριών, πιπεριές, κολοκυθάκια, τυρί gouda, τομάτα

Scrambled Eggs

9,00

Βιολογικά αυγά, προζυμένιο ψωμί, μανιτάρια, τυρί κότατζ, σπανάκι,
παρμεζάνα, ξύσμα λάϊμ και baby φύτρες

Αυγά Τηγανητά Με Λουκάνικα Και Μπέϊκον

8,00€

Βιολογικά αυγά, προζυμένιο ψωμί, λουκάνικο χωριάτικο, μπέικον,
σαλάτα πράσινη

Yoghurt Bowl

7,00€

Αγελαδινό στραγγιστό γιαούρτι με χαμηλά λιπαρά 2%,
φρούτα του δάσους, μπανάνα, μέλι, γκρανόλα
και καβουρδισμένο αμύγδαλο, σπόροι chia ξηρούς καρπούς

Pancakes

7,50€
Αφράτα pancakes με πραλίνα φουντουκιού, μπανάνα και μπισκότο oreo

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

tο share
Meat Grill

42,00€
Ποικιλία με μίνι χοιρινά σουβλάκια, σουβλάκια κοτόπουλο μπούτι,
μπιφτεκάκια μοσχαρίσια, μπιφτέκι κοτόπουλο, φιλέτο κοτόπουλο,
τοπικό λουκάνικο, πανσετάκια χοιρινά, μοσχαρίσια φιλετίνια,
πατάτες τηγανιτές, κεφαλοτύρι σαγανάκι, πιτούλες,
δύο είδη σαλάτας σε έξτρα σκεύος

συνοδεύεται με σώς bbq και dip μουστάρδας
Ποικιλία Από Εκλεκτά Ελληνικά Αλλαντικά & Τυριά 26,00€
Συνοδεύεται με χειροποίητα κριτσίνια, πιτούλες και τσάτνεϊ τομάτας

Ποικιλία Από Εξωτικά Φρούτα & Φρούτα Εποχής 14,00€

desserts
Βάφλα

6,50€

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
Ego Lava Cake

6,50€

Λαχταριστή ρευστή λάβα σοκολάτας, παγωτό βανίλια,
κραμπλ σοκολάτας και τραγανά φουντούκια

Προφιτερόλ Μπουένο

7,00€

Λαχταριστά φρεσκοψημένα σουδάκια με γέμιση σοκολάτας
και σάλτσα μπουένο

Δίπλα Καλαματιανή

8,00€

Δίπλα καλαματιανή με κρέμα φιστίκι αιγίνης, σως σοκολάτας
και παγωτό βανίλια

Εκμεκ Τσουρέκι

7,00€

Τσουρέκι με κρέμα αρωματισμένη με μαστίχα χίου,
Σαντιγί και παγωτό βανίλια

Cheesecake Καραμέλα

6,50€

ego on the bar
Μίνι Tacos Με Ζουμερό Πικάντικο Κοτόπουλο

9,00€

Μαρούλι iceberg, τυρί τσένταρ & sour cream

Ego Chicken

9,00€

Τραγανά στικς φιλέτου κοτόπουλου παναρισμένα σε πάνκο
Με παρμεζάνα & σπιτική γλυκόξινη σως

Κράκερ Γαρίδας

7,00€

Με την δικιά μας sriracha σως

Τραγανά Spring Rolls Λαχανικών
Με ασιατική γέμιση και σάλτσα sweet chili

7,50€

