φρέσκοι χυμοί

canal special

Πορτοκάλι 2,30
Good-Day 2,90
φρούτο εποχής, μπανάνα, πορτοκάλι

Spicy Apple 2,90
μήλο, μπανάνα, κανέλα, ginger

Energy Bliss Smoothie 3,80
πορτοκάλι, μπανάνα, αχλάδι,
μήλο, μέλι, φουντούκια

Fruit Must Smoothie 3,80
πορτοκάλι, μπανάνα,
φρούτο εποχής, γιαούρτι, μέλι
μήλο, μπανάνα, χυμός μήλου,
φυστικοβούτυρο

Hot dog με λάχανο, καρότο

3,60

καραμελωμένα κρεμμύδια και sauce
(μουστάρδα, κέτσαπ, μαγιονέζα)

Club sandwich
με φρέσκο κοτόπουλο,

7,70

μπέικον, cheddar, αβοκάντο, iceberg,
τομάτα και μαγιονέζα

5,10

μπέικον, τομάτα, γραβιέρα και μαρούλι

Chicky sandwich με κοτομπουκιές*

πίτσες

Espresso Μονό | Διπλό 1,70 | 2,10
Specialty Espresso Μονό | Διπλό 2,20 | 2,60
Macchiato Μονό | Διπλό 1,80 | 2,30
Cappuccino Μονό | Διπλό 2,00 | 2,50
Freddo Espresso Regular | Large 2,10 | 3,10
Specialty Freddo Espresso 2,60 | 3,60

Μαργαρίτα με σπιτική σάλτσα

2,30
2,10
2,40 | 2,70
2,00
1,60 | 2,10
2,10
2,70
2,30			
5,20

6,80 | 9,50

τομάτας, φρέσκια τομάτα,
mozzarella και παρμεζάνα (V)

Special με σπιτική σάλτσα

7,40 | 10,00

τομάτας, φρέσκια τομάτα,
γαλοπούλα, μπέικον, λουκάνικο,
πιπεριές, mozzarella και παρμεζάνα

Prosciutto με σπιτική σάλτσα

Regular | Large

7,90 | 11,00

τομάτας, mozzarella, τοματίνια
και pesto βασιλικού

σπιτικό πεϊνιρλί
Μανιτάρια με καπνιστό τυρί μετσοβόνε, 4,60
γραβιέρα και mozzarella (V)

Φρέσκο κοτόπουλο,

tortilla
5,00

με cheddar και guacamole

για παιδιά

Ψητά λαχανικά με τυρί κρέμα,

Κοτομπουκιές* με ντιπ μαγιονέζας 6,20
γλυκιά μουστάρδα και κέτσαπ

γλυκά

2,10

Waffles

και chips πατάτας

Τοστ με γαλοπούλα 2,50
κίτρινο τυρί και chips πατάτας

1,10

(V): Vegetarian * Frozen product

4,60

μανούρι, παρμεζάνα, flakes γραβιέρας
και pesto βασιλικού (V)

3,10

κίτρινο τυρί, μαγιονέζα και chips πατάτας

Chips πατάτας

5,00

με pesto βασιλικού, γραβιέρα, παρμεζάνα,
mozzarella, φουντούκια και θυμάρι

Φρέσκο κοτόπουλο

Τοστ με κίτρινο τυρί

4,10

τομάτα και γλυκιά sauce (μαγιονέζα,
μουστάρδα) σε ψωμάκι hot dog

καφές - ροφήματα

Παιδικό club sandwich με γαλοπούλα

5,30

με μαρούλι, sauce (μουστάρδα, κέτσαπ,
μαγιονέζα) και cheddar

Club sandwich με ομελέτα,

Monkey Business Smoothie 3,80

Freddo Cappuccino
Nescafé Frappé
Latte | Iced Latte
Καφές Φίλτρου Premium
Ελληνικός Μονός | Διπλός
Βιολογικό Τσάι
Σοκολάτα Ζεστή | Κρύα
Σπιτική Λεμονάδα με αγγούρι και δυόσμο
Milkshake

Burger από φρέσκο μοσχαρίσιο κιμά

με merenda
με σφένδαμο
extras: merenda, σφένδαμο, toppings,
φρούτο, ξηροί καρποί, μπισκότο, σαντιγί

4,00
4,00
0,40

Γιαούρτι με μέλι

3,70

σπιτική granola και φρούτο εποχής

EN

fresh juices

canal special

Orange juice 2,30
Good-Day 2,90
seasonal fruit, banana, orange

Spicy Apple 2,90
apple, banana, cinnamon, ginger

Energy Bliss Smoothie 3,80
orange, banana, pear, apple,
honey, hazelnuts

Fruit Must Smoothie 3,80
banana, seasonal fruit, yogurt, honey

Monkey Business Smoothie 3,80
apple, banana, apple juice,
peanut butter

Burger with fresh minced beef

5,30

lettuce, sauce (mustard, ketchup,
mayonnaise) and cheddar

Hot dog with cabbage, carrot

3,60

caramelized onions and sauce
(mustard, ketchup, mayonnaise)

Club sandwich with fresh chicken
bacon, cheddar, avocado, iceberg,
tomato and mayonnaise

Club sandwich with omelette

5,10

bacon, tomato, graviera cheese and lettuce

Chicky sandwich with
chicken nuggets*

4,10

tomato and honey mayonnaise
on hot dog bun

pizza

coffee - drinks
Espresso Single | Double 1,70 | 2,10
Specialty Espresso Single | Double 2,20 | 2,60
Macchiato Single | Double 1,80 | 2,30
Cappuccino Single | Double 2,00 | 2,50
Freddo Espresso Regular | Large 2,10 | 3,10
Specialty Freddo Espresso 2,60 | 3,60

Margherita with homemade

6,80 | 9,50

tomato sauce, fresh tomato,
mozzarella and parmesan cheese (V)

Special with homemade

7,40 | 10,00

tomato sauce, fresh tomato,
turkey, bacon, sausage, peppers,
mozzarella and parmesan cheese

Prosciutto with homemade

Regular | Large

Freddo Cappuccino 2,30
Nescafé Frappé 2,10
Latte | Iced Latte 2,40 | 2,70
Premium Filter Coffee 2,00
Greek Coffee Single | Double 1,60 | 2,10
Organic Tea 2,10
Chocolate Hot | Iced 2,70
Homemade Lemonade 2,30

tomato sauce, mozzarella,
cherry tomatoes and basil pesto

with cucumber and spearmint 			

tortilla

Milkshake 5,20

7,90 | 11,00

homemade peinirli (pizza boat)
Mushrooms with smoked metsovone,
Fresh chicken with basil pesto,
graviera, parmesan, mozzarella cheese,
hazelnuts and thyme

Sauté vegetables with cream cheese,

Chicken nuggets* with mayonnaise dip, 6,20
sweet mustard and ketchup

5,00

desserts

2,10

Waffles

and potato chips

Toast with turkey 2,50
yellow cheese and potato chips

1,10

(V): Vegetarian * Frozen product

4,60

manouri, parmesan, graviera cheese
and basil pesto (V)

3,10

and potato chips

Potato chips

5,00

with cheddar and guacamole

for kids

Toast with yellow cheese

4,60

graviera and mozzarella cheese (V)

Fresh chicken

Kids club sandwich with turkey

7,70

with merenda
with maple syrup
extras: merenda, maple syrup, toppings,
fruits, nuts, biscuit, whipped cream

4,00
4,00
0,40

Yogurt with honey

3,70

homemade granola and seasonal fruits

