
Οι τιμές είναι σε ευρώ (€) και περιλαμβάνονται όλες οι νόμιμες επιβαρύνσεις
Prices are in euro (€)  VAT and all other taxes are included in the listed items

Ο καταναλωτής δεν εχει  υποχρέωση να πληρώσει εαν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό 
(απόδειξη - τιμολόγιο)

Consumer is not obliged to pay if the notice of payment has not been received
(receipt - invoice)

Το κατάστημα διαθέτει υποχρεωτικά φύλλα διαμαρτυρίας για τους πελάτες 
σε ειδική θέση δίπλα στην έξοδο

The restaurant has complaints sheets for customers in special position near the exit

Αγορανομικώς υπεύθυνος: Παναγιώτης Βαξεβανάκης
Person liable upon market inspection: Panagiotis Vaxevanakis



Coffee - Drinks

Espresso  (Macchiato, Lungo, Stretto)

Espresso Διπλό (Macchiato, Lungo, Stretto, Flat White)
Double Espresso (Macchiato, Lungo, Stretto, Flat White)

Espresso Freddo

Espresso Freddo Διπλό
Double Espresso Freddo

Cappuccino

Cappuccino Διπλό
Double Cappuccino

Cappuccino Latte

Cappuccino Freddo

Cappuccino Freddo Διπλό
Double Cappuccino Freddo

Mocchacino

Καφές Φίλτρου
Filter Coffee

Irish Coffee

Στιγμιαίος καφές  (Ζεστός ή κρύος)
Instant Coffee  (Hot or cold) 

2,9

3,5

4

4,5

4,5

5

4,5

4,7

5,3

6,5

4

7,5

3,9

€
 



Σοκολάτα (Ζεστή ή κρύα)
Chocolate (Hot or cold)

Σοκολάτα Organic (Ζεστή ή κρύα)
Chocolate Organic (Hot or cold)

Κακάο (Ζεστό ή κρύο) (spicy ή φράουλα)
Cocoa (Hot or Cold) (spicy or strawberry)

Σοκολάτα Viennois
Chocolate Viennois

Σοκολάτα ζεστή πηχτή
Thick hot chocolate

Σοκολάτα λευκή (Ζεστή ή κρύα) (Σκέτη | μαστίχα | cranberry)
White chocolate (Hot or cold) (regular | masticha | cranberry)

Ελληνικός Καφές
Greek Coffee

Ελληνικός Καφές διπλός
Double Greek Coffee

Extras: 
Σαντιγύ | μπισκότο - Whipped Cream | Biscuit
Γάλα σόγιας | καρύδας | αμυγδάλου και φυτικής κρέμας -
Soya milk, coconut milk, almond milk and vegetable cream

Γεύσεις ροφημάτων: Βανίλια | μπανάνα | σοκολάτα | φράουλα | φουντούκι |
καραμέλα | καρύδα | κανέλλα | αμύγδαλο
Drinks flavours: Vanilla | banana | chocolate | strawberry | hazelnut | 
caramel | coconut | cinnamon | almond

Αλκοόλ/Παγωτό σε ροφήματα
Alcohol/ Ice Cream in the drinks

Milkshakes 
Βανίλια - Vanilla | Σοκολάτα - Chocolate | 
Καραμέλα - Caramel | Φράουλα - Strawberry

€ 

4,9

5,4

4,9 

6

6,5

5,8

2,9

3,5

0,5
0,7

0,5

2

7,9





 Τea
Strong Breakfast (Ζεστό) (Hot)
Σύνθεση Μαύρου Τσαγιού Κεϋλάνης, Darjeeling και Αssam Ινδίας
Black Ceylon tea composition, Darjeeling και Αssam of India
Χρόνος εμποτισμού / Impergnation time: 4-5 min

Jardin Blue (Ζεστό ή Κρύο)  (Hot or Cold)
Μαύρο Τσάι Κεϋλάνης και Κίνας αρωματισμένο με αιθέρια έλαια από άγριες 
φράουλες και πέταλα ανθών καλαμποκιού. Φρουτώδης γεύση.
Black Ceylon and China tea flavored with essential oils of wild strawberries 
and cornflowers petals.
Χρόνος εμποτισμού / Impergnation time: 4-5 min

4 Fruits Rouges (Ζεστό ή Κρύο) (Hot or Cold)
Μαύρο τσάι με αρώματα κερασιού, φράουλας, σμέουρων,
κόκκινων μούρων και κομμάτια αποξηραμένων φρούτων.
Black tea with cherry, strawberry, raspberry, redcurrant aromas 
and pieces of dried fruits. 
Χρόνος εμποτισμού / Impergnation time: 4-5 min

Βαli (Ζεστό ή Κρύο) (Hot or Cold)
Πράσινο Τσάι Κίνας, πράσινο τσάι γιασεμί, πέταλα λουλουδιών,
αρώματα φρούτων (lychee, grapefruit, θαμνώδης ροδακινιά) και τριαντάφυλλο
Green tea China, green jasmine, flower petals, rose and fruits 
fragrances (lychee, grapefruit, bush peach).
Χρόνος εμποτισμού / Impergnation time: 3 min

€ 

4,5

4,5

4,5

4,5



L’ Oriental (Ζεστό ή Κρύο) (Hot or Cold) 
Πράσινο φίνο και αρωματικό τσάι  Sencha, ανάμεικτο με φρούτα
του πάθους, ίχνη φρούτων, πέταλα λουλουδιών, εμπλουτισμένο 
με νότες θαμνώδους ροδακινιάς και άγριας φράουλας.
Green fragrant and secha fragrant tea, mixed with passion fruit, fruit traces, 
flower petals, enriched with shrubbery peach and wild strawberry notes.
Χρόνος εμποτισμού / Impergnation time: 3min

Carcadet Fantasia (Ζεστό ή Κρύο) (Hot or Cold)
Αποξηραμένα άνθη αγριοτριανταφυλλιάς και φλούδες πορτοκαλιού, 
άνθη ιβίσκου, κομμάτια μήλου, πέταλα λουλουδιών. 
Χωρίς καφεϊνη.
Dried flowers, wildflowers and orange peels, hibiscus 
flowers, apple pieces, flower petals. 
Decaffeinated.
Χρόνος εμποτισμού / Impergnation time: 4-6 min

Rooibos Citrus (Ζεστό ή Κρύο) (Hot or Cold)
Rooibos με εσπεριδοειδή, φλούδες φρούτων, πέταλα λουλουδιών,
λεμόνι, κλημεντίνη και πορτοκάλι, σαγκουίνι αιθέρια έλαια, γεύση cola.
Χωρίς καφεϊνη.
Rooibos with citrus fruits, fruit peels, flower petals, lemon, 
clementine and orange, baguette, essential oils, cola flavor. 
Decaffeinated.
Χρόνος εμποτισμού / Impergnation time: 4-5 min

€

4,5

4,5

4,5



Juices
Φυσικός χυμός (πορτοκάλι | μπανάνα)
Natural juice (orange | banana)

Φυσικός χυμός φρούτων ανάμεικτος (φρούτα εποχής)
Natural mixed fruits juice (seasonal fruits)

Φυσικός αντιοξειδωτικός χυμός 
(πράσινο μήλο, σέλερι, μαϊντανός, αγγούρι, λεμόνι)
Natural antioxidant juice (green apple, celery, parsley, cucumber, lemon)

Φυσικός xυμός ενέργειας (πορτοκάλι, καρότο, ginger, μήλο)
Natural energy juice (orange, carrot, ginger, apple)

Φυσικός booster C (grapefruit, ακτινίδιο, πορτοκάλι)
Natural booster C (grapefruit, kiwi, orange)

Συσκευασμένοι χυμοί 
πορτοκάλι | λεμόνι | ροδάκινο | μπανάνα | ανανά | cranberry | ανάμεικτος |  
χυμός λαχανικών V8
Packaged juices (orange | lemon |  peach | banana | pineapple | cranberry | mixed | 
vegetable juice V8)

Fruits
Φρουτοσαλάτα με φρούτα εποχής
Seasonal fruit salad

Extras:
Σαντιγύ | Γιαούρτι | Μέλι
Whipped cream | Yogurt | Honey

Παγωτό
Ice cream

€ 

5,5

6,5

7

6,5

6,5

4

8,9 

0,5

2



Desserts
Σοκολατόπιτα με παγωτό βανίλια
Chocolate pie| vanilla ice cream

Σουφλέ σοκολάτας με παγωτό ή κρέμα γάλακτος                                                        
Chocolate soufflé | ice cream or fresh cream

Cheesecake με ανθότυρο και γλυκό του κουταλιού βύσσινο                                     
Fresh cheesecake | sour cherries

Semifreddo πορτοκάλι με μπισκότο σοκολάτας                                                           
Orange semifreddo | crispy chocolate biscuits | sweet orange topping

Λάβα αλμυρής καραμέλας με παγωτό βανίλια                                                            
Salted caramel soufflé | vanilla ice cream

Πάβλοβα με φρούτα εποχής και παγωτό γιαούρτι
Pavlova | seasonal fruits | yogurt ice cream

Σορμπέ λεμόνι
Lemon sorbet

Ρωτήστε μας για το γλυκό της ημέρας
Ask us about the dessert of the day

Ice creams
Bανίλια, σοκολάτα, φράουλα, καϊμάκι, καραμέλα
Vanilla, chocolate, strawberry, kaimaki, caramel

Εxtras: τριμμένο μπισκότο Oreo, σιρόπι (καραμέλα, φράουλα, βύσσινο, σοκολάτα)
Grated Oreo biscuits, syrup (caramel, strawberry, cherry, chocolate)

€ 

7,8

8,8

8,8

8,8

7,8

7,8

3,3

2,9

0,5



Water - Soda

Coca Cola 0,25 lt 
 
Coca Cola Zero 0,25 lt  
 
Coca Cola Light 0,25 lt 
 
Sprite 0,25 lt 
 
Three Cents Ginger Beer 0,2 lt 
 
Three Cents Pink Grapefruit Soda 0,2 lt

Indian Tonic Water 0,2 lt 
 
S. Pellegrino 0,25 lt

S. Pellegrino 0,75 lt
 
Sparking water  0,33 lt

Sparking water  0,75 lt

Natural mineral water 1 lt 
 
Acqua Panna 0,75 lt

Bio softdrinks
Λεμονάδα / Lemonade 0,35 lt 

Μανταρίνι  / Tangerine 0,35 lt

Ρόδι  / Pomegranate  0,35 lt

Μύρτιλο, σαγκουίνι, μαύρο καρότο  / blueberry, blood orange, black carrot 0,35 lt

€ 

4,4

4,4

4,4

4,4

5

5

5

4,2

5,5

3,7

4,5

2,5

3,8

5,7

5,7

5,7

5,7



Beer  
Alfa 

Heineken 

Heineken 0.0 (alcohol free)

Amstel 

Fischer

Erdinger

Bud

Sol

Mc Farland

Moretti

Cider
Cider Strong Bow Gold Apple 

Cider Strong Bow Red Berries

* Όι φιάλες περιέχουν 0,33 lt
* Bottles contain 0,33lt

€ 

4,5

5

5

5

6,5

6,5

6,5

6

6,5

6,5

4,9

4,9





Ψάρι
Fish

Καυτερό
Spicy

Αλκοόλ
Alcohol

Γαλακτοκομικά
Dairy

Xωρίς Γλουτένη
Gluten Free

Χορτοφαγικό
Vegetarian

Ξηροί Καρποί
Contains nuts

Σουσάμι
Sesame

Τα παραπάνω σύμβολα χρησιμοποιούνται μόνο συμπληρωματικά ως προς την 
περιγραφή των πιάτων.

The above symbols are used only as complementary to the description of the dishes.

Για οποιαδήποτε μορφή αλλεργίας ή δυσανεξίας ενημερώστε το σερβιτόρο σας.
Please inform your waiter if you have any dietary requirements or allergies.

Στα πιάτα μας χρησιμοποιείται 
extra παρθένο ελαιόλαδο και για το τηγανισμα ηλιέλαιο.

Extra virgin olive oil and sunflower frying oil are used for our dishes 



Brunch and more
Σερβίρονται από / Served from  10 am - 8 pm

Club sandwich σε ψωμάκια μπριός με ζαμπόν, τυρί, μπέικον,  
φιλέτο κοτόπουλο, μαρούλι, τομάτα και μαγιονέζα. Σερβίρεται με
φρέσκια σαλάτα και πατάτες τηγανητές.
Moorings club sandwich | brioche buns | ham and cheese | bacon | 
chicken breast | tomato | lettuce | mayonnaise | fresh salad | French fries

Sandwich με χοιρινό μπούτι, τραγανό μπέικον και τσένταρ,  
μουστάρδα με σιναπόσπορο τηγανητές πατάτες, 
φρέσκια σαλάτα σε ζυμωτό σταρένιο ψωμί
Cured Ham and cheddar cheese sandwich | bacon | whole grain mustard | 
French fries | green salad | white handmade bread

Burger με φρεσκοψημένο μπιφτέκι από μοσχάρι black angus,    
μπέικον, τυρί cheddar, τομάτα, κρεμμύδι, barbeque sauce και 
πατάτες τηγανητές
Black Angus beef cheeseburger | bacon | cheddar cheese | tomato | 
onion | bbq sauce | French fries

Λουκάνικα vegan Beyond sausage® ψημένα στον ξυλόφουρνο    
με φρέσκια σαλάτα, πατάτες τηγανητές και vegan μαγιονέζα   
Vegan sausages Beyond sausage® grilled in the wooden oven | 
fresh salad | French fries | vegan mayonnaise

Γαλλικό τοστ με καπνιστό ζαμπόν, τυρί έμενταλ, παρμεζάνα και μουστάρδα     
dijon σε λευκό ψωμί του τοστ περασμένο από αβγό
French toast | ham | emendal cheese | parmesan | dijon mustard | 
egged toasted white bread

€ 

9,3

10,3

16,1

12

7,5



Ιταλικό τοστ με προσούτο, μοτσαρέλα,  
ρόκα, τομάτα και λάδι βασιλικού σε φοκάτσια  
Italian focaccia toast | prosciutto | mozzarella | rocket |
fresh tomatoes | basil olive oil

Ελληνικό τοστ με σαλάμι αέρος, μανούρι, φέτα, τομάτα, 
μαύρες ελιές και ελαιόλαδο σε αφράτο σταρένιο ψωμί με ρίγανη
Greek toast | salami | manouri cheese | feta cheese | tomatoes | 
black olives | oregano and olive oil | white toasted bread

Pancakes με ζαμπόν ή γαλοπούλα και τυρί γκούντα  
Pancakes | ham or turkey | gouda cheese

Τοστ με ζαμπόν και γκούντα   
Simple toast | ham | gouda cheese 

Κουλουράκια Θεσσαλονίκης με τυρί κρέμα και γαλοπούλα  
Sesame bagel | cream cheese | smoked turkey

Πλατό τυριών - αλλαντικών (για 4 άτομα)  
Cheese and cold cuts platter (4 persons)

* Tα τοστ συνοδεύονται από πατατάκια και dip από κέτσαπ & μαγιονέζα
* Toast are accompanied by chips and dip (ketsup & mayonaisse)

€ 

7,5

6,5

6,5

4,9

3,5

19



Egg deli choices
Σερβίρονται από / Served from  10 am - 8 pm

Ομελέτα με τυρί 
Omelette with cheese

Ομελέτα με ζαμπόν ή γαλόπουλα και τυρί  
Omelette | ham or turkey | cheese

Ομελέτα special με φέτα Π.Ο.Π, μπέικον, ζαμπόν, τομάτα, 
πράσινες πιπεριές και μανιτάρια 
Special omelette | feta cheese | bacon | ham | tomato | 
green peppers | mushroom

Αβγά τηγανητά με μπέικον σε σταρένιο ψωμί  
Fried eggs | bacon | white toasted bread

Αβγά benedict με χοιρινό ή γαλοπούλα, τυρί έμενταλ 
και σάλτσα ολλανδέζ σέ ψωμί μπριός    
Eggs Benedict | ham or turkey | emmental cheese
hollandaise sauce | brioche bread

* Όλα τα παραπάνω σερβίρονται με φρέσκια σαλάτα και πατάτες τηγανητές
* All of the above are served with fresh green salad and French fries 

€ 

6,5

7,1

9,3

6,9

8,3



Light delight
Σερβίρονται από / Served from  10 am - 8 pm

Club sandwich light σε ψωμί ολικής άλεσης με καπνιστή  
γαλοπούλα, τυρί με χαμηλά λιπαρά, μαγιονέζα με χαμηλά λιπαρά 
και φρέσκια πράσινη σαλάτα
Low fat sandwich | whole wheat bread | smoked turkey | 
gouda light cheese | light mayonnaise | green salad

Club sandwich με καπνιστό σολομό, τομάτα, αβοκάντο, τυρί κρέμα,  
άνηθο, σχοινόπρασο, φρέσκια σαλάτα σε πολύσπορο ψωμί 
Smoked Salmon club sandwich | tomatoes | avocado slices | chives | dill | 
cream cheese | lemon juice | multi grain bread

Ομελέτα  με ασπράδι αβγού, καπνιστή γαλοπούλα,  
τυρί με χαμηλά λιπαρά και φρέσκια πράσινη σαλάτα 
Omelette with egg whites | smoked turkey | low fat cheese | 
fresh green salad

Τοστ με γαλοπούλα και γκούντα με χαμηλά λιπαρά 
Simple toast | ham or turkey | low fat gouda cheese 

€ 

8,7

8,5

8,2

4,9



Brunch sweet delis
Σερβίρονται από / Served from  10 am - 8 pm

Κέικ ημέρας        
Cake of the day

Παραδοσιακή λαδόπιτα με θυμαρίσιο μέλι   
Traditional pita bread | thyme honey

Κρουασάν βουτύρου     
French croissant

Κρουασάν με κρέμα και πραλίνα σοκολάτας     
Cream and chocolate praline croissant

Pancakes με σιρόπι σφένδαμου ή μέλι 
ή ζεστή πραλίνα σοκολάτας       
Pancakes | maple syrup | or honey | or hot chocolate praline 

Banoffee σε γυάλινο βαζάκι       
Banoffee in a glass jar

Γιαούρτι με μέλι και καρύδια   
Greek yogurt | honey | walnuts

Γιαούρτι με γκρανόλα σοκολάτας, φρέσκια μπανάνα, μύρτιλα, 
μέλι και αμύγδαλα   
Greek yogurt | choco granola | bananas | blueberries | almonds 

€ 

3,5

4,5

3,5

4

6,5

4,8

4

4,8




