Kids Menu
Κεμπάπ με κοτόπουλο & λαχανικά - Chicken & Vegetable Kebabs 7,50
Σερβίρεται με κολοκύθι, μανιτάρια, τοματίνια και ψωμί καλαμποκιού, τζατζίκι και τροπική
σάλτσα
Served with zucchini, mushrooms, cherry tomatoes and sides of cornbread, tzatziki sauce
and tropical salsa
Dr. Greg’s αποδομημένη σαλάτα του Καίσαρα Dr. Greg’s deconstructed Caesar salad 8,50
Κοτόπουλο, χόρτα, παρμεζάνα, κρουτόν, καπνιστό μπέικον και ντρέσινγκ Καίσαρα
Chicken, greens, parmesan, croutons, smoked bacon and Caesar dressing
Σάντουιτς τονοσαλάτα - Tuna salad sandwich 9,50
Σερβίρεται σε ψωμί ολικής άλεσης με μαρούλι και ντομάτα
Served on whole wheat bread with lettuce and tomato
Σπαγγέτι μπολονέζ - Spaghetti bolognese 9,00
Σπαγγετι ολικής άλεσης με σάλτσα ντομάτας
Whole wheat spaghetti with tomato sauce
Κοτομπουκιές - Chicken fingers 9,50
Ψητό κοτόπουλο, παναρισμένο με δημητριακά, σερβιρισμένο με sticks λαχανικών και
χαμηλών λιπαρών ranch σως
Baked chicken with corn-flake breading served vegetables sticks and low-fat ranch sauce
Μπέργκερ ψητής γαλοπούλας - Grilled turkey burger 10,00
Με μαρούλι, ντομάτα, ψητές στο φούρνο γλυκοπατάτες και λαχανικά crudités
With lettuce, tomato, oven roasted sweet potatoes and vegetables crudités
Γλύκισμα σοκολάτας - Chocolate pudding 8,50
Μπανάνα σοκολάτα με γιαούρτι, φράουλες και μέλι
Banana chocolate pudding with Greek yoghurt, strawberries and honey
Frozen fruit ice pop popsicle 8,50
Blueberries, μπανάνα, γιαούρτι βανίλια, σιρόπι νέκταρ, διάφορα φρούτα & μούρα
Blueberries, banana, vanilla Greek yogurt, nectar syrup, assorted fruits & berries

Θα χαρούμε να απαντήσουμε στα ερωτήματα των επισκεπτών μας οι οποίοι επιθυμούν να μάθουν κατά πόσον τα πιάτα μας περιέχουν
συγκεκριμένα συστατικά. Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για τυχόν αλλεργίες ή ειδικές διατροφικές ανάγκες τις οποίες πρέπει να γνωρίζουμε
κατά την προετοιμασία του μενού που ζητήσατε.
Οι τιμές είναι σε ευρώ € και συμπεριλαμβάνουν όλους τους νόμιμους φόρους.
We welcome enquiries from customers who wish to know whether any dishes contain particular ingredients. Please inform us of any allergy or
special dietary requirements that we should be made aware of, when preparing your menu request.
Prices are in euros € and include all applicable taxes.

