


Ο chef Μιχάλης Ντουνέτας και η οµάδα του σας προτείνουν:
Our chef Michalis Ntounetas and his team would like to suggest:

DETOX  JUICES

Γιαούρτι, μπανάνα, μέλι, κανέλα και μαύρη 
σοκολάτα    
Yogurt, banana, honey, cinnamon and dark 
chocolate

Mάνγκο, φρούτο του πάθους, χυμός 
πορτοκαλιού και γιαούρτι  
Mango, passion fruit, orange juice and yogurt

Γάλα αμυγδάλου, blueberry, cranberry, 
γιαούρτι και μέλι 
Almond milk, blueberry, cranberry, yogurt and 
honey 

Αποτοξίνωσης με αγγούρι, σέλερι, σπανάκι 
και χυμό τζίντζερ
Detox with cucumber, celery, spinach and 
ginger juice      
                                     
Γιαούρτι, φράουλα, καρύδα και μέλι                                                              
Yogurt, strawberry, coconut and honey 

BRUNCH

Γιαούρτι με nutella και φρέσκες φράουλες                                                            
Yoghurt with nutella and fresh strawberries

Breakfast bowl Γιαούρτι, βρώμη, βιολογικό 
μέλι, καρύδια, αμύγδαλα, βιολογικό ταχίνι, 
chia, φρέσκα φρούτα και κομμάτια πικρής 
σοκολάτας
Breakfast bowl yogurt, oat,  bio honey, walnuts, 
almonds, bio tahini, chia, fresh fruits and pieces
of bitter chocolate

Φρουτοσαλάτα με παγωτό, σάλτσες 
φρούτων και καραμελωμένους ξηρούς 
καρπούς                           
Fresh fruit salad with ice cream, fruit sauces 
and caramelized nuts  

ΑΥΓΑ / EGGS

“Cross fit omelet” με 6 ασπράδια, 
γαλοπούλα, τυρί Milner, νιφάδες βρώμης και 
σαλάτα λαχανικών
“Cross fit omelet” with 6 egg whites, turkey, 
Milner cheese, quaker and vegetable salad  

“Οld time” special omelet με ζαμπόν, 
γαλοπούλα, τυρί, πιπεριές, ντομάτα, και  
μανιτάρια. Σερβίρεται με πατάτες τηγανητές
“Οld time” special omelet  with ham, turkey, 
peppers, cheese, tomato, mushrooms and served 
with french fries          

“Spanish country style eggs" αυγά 
τηγανητά  με τσορίθο και τυρί  μοντσέγγο  
στην σχάρα
“Spanish country style eggs" pan fried eggs 
with chorizo and monchegocheese on grill   

"Poached" eggs σε χωριάτικο ψωμί με 
κρέμα αβοκάντο και φιστίκια Αιγίνης                     
"Poached" eggs on country style bread with 
avocado cream and pistachios                       

Scrambled eggs  με σπιτικά  καπνιστό 
σολομό και φρέσκο κρεμμυδάκι σε ψημένo  
ψωμί                                                
Scrambled eggs with home made smoked 
salmon and fresh onion on grilled bread   

Scrambled eggs με προσούτο και 
παρμεζάνα σε ψημένo ψωμί με βούτυρο 
τρούφας                                   
Scrambled eggs with prosciutto, parmesan, on 
grilled bread with truffle butter                

Classic eggs benedict, αυγά ποσέ, english 
muffin, γαλοπούλα, σάλτσα Oλλανδέζ                                  
Classic eggs benedict, poached eggs on 
english muffin buns, turkey, hollandaise sauce                                                             

Eggs royal αυγά ποσέ, english muffin, 
φρέσκος μαριναρισμένος σολομός, σάλτσα
Oλλανδέζ
Eggs royal poached eggs on english muffin 
buns, home made marinated salmon,
hollandaise sauce   

Aυγά ποσέ σε ζεστό ψωμi με βούτυρο 
τρούφας, κρέμα παρμεζάνας και προσούτο 
Πάρμας                                                                       
Poached eggs on country style bread with  
truflle butter, parmesan cream and  Parma’s 
ham

Breakfast pizza με μπέικον, κρέμα τυριών, 
κρέμα μαγιονέζας και 2 αυγά τηγανητά
Breakfast pizza with bacon, cream cheese, 
mayo cream, 2 fried eggs

Spanish pizza με κρέμα λιωμένων τυριών, 
λουκάνικο chorizo και αυγό  μάτι        
Spanish pizza with melted cream cheese, 
chorizo, fried egg

Croque madame με γαλοπούλα, τυρί, 
σάλτσα μπεσαμέλ  γκρατινέ και αυγό 
τηγανητό                              
Croque madame with turkey, cheese, béchamel 
sauce gratinated and fried egg

Avo toast vegan Ψητό ψωμί με σπαστό 
αβοκάντο, ντοματίνια, σπιτικές  πίκλες, σπόροι 
chia, λιναρόσπορος και κολοκυθόσπορος
Προσθήκη αυγών ποσέ ή ομελέτας με ασπράδια

Avo toast vegan grilled bread,avocado, cherry 
tomatoes, home made picles, chia, flax seeds 
and sun flower seeds
Add poached eggs or egg whites omelet

Pancake με παγωτό βανίλιας, σαντιγί, 
φρέσκες φράουλες και σάλτσα πραλίνα 
σοκολάτας                                                                                                        
Pancake with vanilla ice cream, whipped 
cream, fresh strawberries and
chocolate - praline sauce       
                                                                                                                                            
Pancake με κρέμα mousseline, μέλι, 
φρούτα του δάσους και καραμελωμένους 
ξηρούς καρπούς
Pancake with mousseline cream, honey, red 
forest fruits and caramelized nuts             

BAO BUNS
Tα bao buns είναι λαχταριστά ψωμάκια 
ψημένα στον ατμό που μας έρχονται από την 
μακρινή Ανατολή. Απολαύστε τα με: 

Βao buns με πανσέτα μαριναρισμένη σε 
ελαφροπικάντικη σάλτσα σόγιας, 
λεπτοκομμένο καρότο, αγγούρι και τραγανά 
φιστίκια                                                              
Βao buns with pork belly with soy sauce, 
grated carrots and cucumber and crispy 
peanuts

Βao buns με κοτόπουλο και τραγανές 
τηγανητές γαρίδες, αγγούρι, φρέσκο 
κρεμμυδάκι και λεπτοκομμένο ραπανάκι με 
ελαφροπικάντικη
μαγιονέζα και τραγανά σαλατικά
Βao buns with chicken and crispy fried 
shrimps, cucumber, spring onion and grated 
radish with medium spicy cocktail sauce

Βao buns με φυστικοβούτυρο, κρέμα 
καραμέλας, καραμελωμένες μπανάνες και 
τριμμένα μπισκότα oreo                                                                                                                            
Βao buns with peanut butter, home toffee 
caramel, caramelized bananas and grated oreo 
biscuits

ΣΑΛΑΤΕΣ / SALADS

Σαλάτα Royal αβοκάντο  με βασιλική κινόα, 
εσπεριδοειδή, πολύχρωμα ντοματίνια, 
σπιτικά μαριναρισμένο σολομό, σάλτσα με 
φρέσκο μοσχολέμονo-λεμόνι-τζίντζερ και 
μέλι                                                                                                                                          
Salad Royal quinoa with avocados, citrus, 
cherry tomatoes, home made marinated 
salmon, honey - ginger - lemon - lime dressing

Ρower bοwl  (v),(gf),(lf) Σαλάτα με φακές 
beluga, τρίχρωμη κινόα,  γλυκοπατάτα, 
αβοκάντο,  ρόδια Ερμιόνης, bio φύτρες         
με λαδολέμονο τζίντζερ                                                                                                                                                                                       
προσθήκη κοτόπουλου                                                                                                          
Power bοwl  (v),(gf),(lf)  Salad with beluga 
lentils, 3 coloured quinoa,  sweet potatoes, 
avocados, pomegranate from Ermioni, bio 
sprouts with oil-lemon dressing
extra grilled chicken                                                                                                                 

SANDWICHES & SNACKS
Lord‘s  3ple decker Large-sandwich
με σπιτική κοτοσαλάτα, ζαμπόν, γαλοπούλα 
ντομάτα, μπέικον, ομελέτα λαχανικών, 
τραγανά σαλατικά. 
Συνοδεύεται με τηγανιτές πατάτες και
τις δικές μαs σάλτσες
Lord‘s  3ple decker Large-sandwich with home  
made chicken salad, tomato, bacon, vegetable 
omelet, crispy salads.
Served with french fries and our sauces   
                                                                                                           
USA Black  Angus pulled beef sandwich
σιγανοψημένο για 12 ώρες Αμερικάνικο 
brisket, με καραμελωμένα κρεμμύδια, 
τραγανά σαλατικά, αγγούρι, ντομάτες, 
μουστάρδα Dijon και σάλτσα bbq 
Συνοδεύεται με τηγανητές γλυκοπατάτες                                                                              
USA Black  Angus pulled beef sandwich with 
slow cooked black angus brisket,
caramelized onions, crispy salads, cucumber, 
tomatoes with Dijon and bbq sauce. Served 
with french fries 
                                                                 
Open face chicken burger (200 gr.)
Στήθος κοτόπουλου με ψητά λαχανικά, 
τραγανά σαλατικά, παρμεζάνα και 
λαδολέμονο μουστάρδας σε τραγανό 
χωριάτικο ψωμί                                                  
Open face Chicken burger (200 gr.) grilled 
chicken with vegetables, crispy salads, parme-
san flakes and mustard lemon dressing, on hot 
country bread
                                                       
Country men club sandwich
με μαριναρισμένη ψητή πανσέτα, ψητή 
ντομάτα, κρέμα μουστάρδας, τραγανό 
μπέικον και μαριναρισμένα σαλατικά
σε χωριάτικο ψωμί                                                                                                                   
Country  men club sandwich  with marinated 
pork belly, grilled tomatoes, mustard cream, 
crispy bacon and marinated salads in country 
style bread
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