• Espresso 1,60€
• Espresso americano 1,80€

• Espresso macchiato 1,90€
• Freddo espresso 1,80€
• Cappuccino 1,80€
• Freddo cappuccino 1,80€
• Nes 1,70€
• Frappe 1,70€
• Φίλτρου

1,70€

• Ελληνικός 1,50€
Φτιαγμένος στο μπρίκι, ποικιλία άρωμα οικογένειας Λουμίδη

Ροφήματα

• Σοκολάτα 2,90€
• Σοκολάτα λευκή 2,90€

• Φυσικός χυμός πορτοκάλι 2,70€
• Φυσικός χυμός ανάμεικτος 2,90€
Με φρούτα εποχής

• Τσάι 2,60€

Σφολιάτες
• Τυρόπιτα 1,60€
• Τυρόπιτα κουρού 1,80€

• Κασερόπιτα 1,90€
• Ζαμπονοτυρόπιτα 1,90€
• Σπανακόπιτα με φέτα 3,00€
• Κουλούρι Θεσσαλονίκης 0,50€
• Κουλούρι Θεσσαλονίκης με γαλοπούλα & Philadelphia 1,60€
• Κρουασάν βουτύρου 1,60€
• Κρουασάν με γαλοπούλα, τυρί, ντομάτα & μαγιονέζα 2,30€

Sandwiches

• Focaccia τόνος 4,20€
Με τόνο, dressing μουστάρδας & φύλλα ρόκας

• Focaccia γαλοπούλα 3,90€
Με τυρί, γαλοπούλα, pesto & σως μαγιονέζας

• Τοστ γαλοπούλα & gouda 2,00€
• Τοστ ζαμπόν & gouda 2,00€
• Τορτίγια γαλοπούλα 3,10€
Με gouda, γαλοπούλα, ντομάτα, μαρούλι & μαγιονέζα

• Τορτίγια κοτόπουλο 3,90€
Με gouda, κοτόπουλο, ντομάτα, μαρούλι & dressing μουστάρδας

• Τορτίγια vegetarian 2,90€
Με τυρί, ντομάτα, αγγούρι, πιπεριές, μανιτάρια, μαρούλι & μαγιονέζα

• Μπαγκέτα γαλοπούλα 3,60€
Με gouda, γαλοπούλα, ντομάτα, μαρούλι & μαγιονέζα

• Μπαγκέτα αλλαντικών 4,20€
Με gouda, γαλοπούλα, ζαμπόν, σαλάμι αέρος, ντομάτα, μαρούλι & μαγιονέζα

• Μπαγκέτα προσούτο 4,70€
Με προσούτο, παρμεζάνα, ρόκα, ντομάτα & σως pesto

• Μπαγκέτα κοτόπουλο 4,20€
Με gouda, κοτόπουλο, ντομάτα, μαρούλι & dressing μουστάρδας

• Μπαγκέτα ελληνική

3,90€

Με φέτα, αγγούρι, ντομάτα, πιπεριές, ελιές, μαρούλι & dressing ελαιόλαδο

Club sandwiches
• Club sandwich 5,60€
Με gouda, ζαμπόν, μπέικον, ντομάτα, μαρούλι, μπέικον & μαγιονέζα. Συνοδεύεται από φρέσκες
πατάτες τηγανητές ή chips

• Club sandwich κοτόπουλο 6,30€
Με τυρί, κοτόπουλο, ζαμπόν, μπέικον, ντομάτα, μαρούλι & μαγιονέζα. Συνοδεύεται από φρέσκες
πατάτες τηγανητές ή chips

Burgers
• Classic burger 7,90
Με μοσχαρίσιο μπιφτέκι, cheddar, ντομάτα, μαρούλι, μπέικον, μαγιονέζα, ketchup & μουστάρδα. Συνοδεύεται από φρέσκες
πατάτες τηγανητές chips

• Chicken burger 7,80€
Με φιλέτο κοτόπουλο, ντομάτα, ρόκα, cheddar, μπέικον & σως μουστάρδας. Συνοδεύεται από
φρέσκες πατάτες τηγανητές baby

• Jack Daniel`s burger 9,70€
Με μοσχαρίσιο μπιφτέκι, ντομάτα, μαρούλι, cheddar, μπέικον, καραμελωμένο κρεμμύδι, τηγανητό
αυγό & Jack Daniel`s σως. Συνοδεύεται από φρέσκες πατάτες τηγανητές baby

Ομελέτες | Αυγά
• Ομελέτα Ελληνική 4,60€
Με ντομάτα, φέτα, ελιές & πιπεριές. Συνοδεύεται από πατάτες τηγανητές ή φρέσκια σαλάτα

• Ομελέτα ιταλική

5,50€

Με μοτσαρέλα, pesto, προσούτο crudo & flakes παρμεζάνας. Συνοδεύεται από πατάτες τηγανητές ή
φρέσκια σαλάτα

• Ομελέτα Νέα Υόρκη 5,70€
Με τυρί, ζαμπόν, μπέικον, πιπεριές & μανιτάρια. Συνοδεύεται από πατάτες τηγανητές ή φρέσκια
σαλάτα

• Αυγά τηγανητά 4,40€
2 Τεμάχια

Κρέπες αλμυρές
• Κρέπα απλή 3,50€
Με τυρί, μοτσαρέλα & γαλοπούλα

• Κρέπα αλλαντικών 5,50€
Με μοτσαρέλα, ζαμπόν, μπέικον, σαλάμι αέρος, ντομάτα & μαγιονέζα

• Κρέπα λαχανικών 4,80€
Με μοτσαρέλα, μανιτάρια, πολύχρωμες πιπεριές, ντομάτα & μαρούλι

• Κρέπα κοτόπουλο 5,20€
Με μοτσαρέλα, κοτόπουλο, ντομάτα & dressing μουστάρδας

Κρέπες γλυκές
• Κρέπα πραλίνα σοκολάτα 3,00€

• Κρέπα πραλίνα σοκολάτα, μπισκότο & καρύδι 4,50€
• Κρέπα πραλίνα σοκολάτα, μπανάνα φρούτο & μπισκότο 4,50€
• Κρέπα πραλίνα σοκολάτα & μπισκότο Oreo 4,00€

Πίτσες ατομικές
• Margherita ατομική

3,90€

Με σάλτσα ντομάτας & μοτσαρέλα

• Prosciutto ruccola ατομική 4,60€
Με σάλτσα ντομάτας, μοτσαρέλα, προσούτο, flakes παρμεζάνας & φύλλα ρόκας

• Bookabar ατομική 4,70€
Με σάλτσα ντομάτας, μοτσαρέλα, ζαμπόν, μπέικον, χρωματιστές πιπεριές, κοτόπουλο & τυρί κρέμα

• Pepperoni ατομική 3,90€
Με σάλτσα BBQ, μοτσαρέλα & πεπερόνι

Πίτσες
8 Τεμάχια

• Bookabar

10,40€

Με σάλτσα ντομάτας, μοτσαρέλα, ζαμπόν, μπέικον, χρωματιστές πιπεριές, κοτόπουλο & τυρί κρέμα

• Pepperoni 8,90€
Με σάλτσα BBQ, μοτσαρέλα & πεπερόνι

Ζυμαρικά
• Σπαγγέτι καρμπονάρα 7,30€
Με μπέικον, κρόκο αυγού & παρμεζάνα

• Πέννες greca 7,70€
Με κοτόπουλο, σπανάκι, σάλτσα ντομάτας & φέτα

• Πέννες al pollo 7,90€
Με φρέσκο κοτόπολο, μανιτάρια, ντοματίνια & brown σως

• Σπαγγέτι pesto 6,80€
Με pesto βασιλικού & ντοματίνια

Φρουτοσαλάτες | Επιδόρπια
• Φρουτοσαλάτα μέλι & τριμμένο καρύδι 6,70€

• Φρουτοσαλάτα, γιαούρτι, μέλι & τριμμένο καρύδι 6,90€

Σαλάτες
• Ανάμεικτη 5,20€
Σαλάτα με mix λαχανικών, σπανάκι, ρόκα, αγγούρι, ντοματίνια, πιπεριές & dressing μουστάρδας

• Caesar`s

5,70€

Σαλάτα με iceberg, κοτόπουλο, κρουτόν, μπέικον, flakes παρμεζάνας & dressing caesar

• Mexicana 7,30€
Σαλάτα με mix σαλατικών, αγγούρι, ντοματίνια, πιπεριές, καλαμπόκι, αβοκάντο, cheddar, dressing &
αρωματικού lime. Σερβίρεται με chips τορτίγιας

• Bookabar 8,30€
Σαλάτα με mix σαλατικών, αγγούρι, ντοματίνια, πιπεριές, μαριναρισμένο κοτόπουλο,
καραμελωμένους ξηρούς καρπούς, κρεμμύδι, πίκλα, γαλλικό τυρί chevre, & dressing μουστάρδας

Αναψυκτικά
• Coca-Cola 250ml 2,00€

• Coca-Cola light 250ml 2,00€
• Coca-Cola zero 250ml 2,00€
• Fanta κόκκινη 250ml 2,00€
• Fanta μπλε 250ml 2,00€
• Fanta λεμόνι 250ml 2,00€
• Sprite 250ml 2,00€
• Ανθρακούχο νερό 330ml 2,50€
• Νερό 500ml 0,50€

Μπύρες | Ποτά
• Erdinger 330ml 4,00€
• Sol 330ml 3,50€
• McFarland 330ml 4,00€
• Amstel free 330ml 4,00€
• Fischer 330ml 4,00€

