αναψυκτικά
Πορτοκαλάδα | Λεμονάδα | Βυσσινάδα | Cola - 330ml
Φυσικοί Χυμοί Όλυμπος - 330ml
Coca Cola | Coca Cola Light | Coca Cola Zero - 330ml
Παιδικοί χυμοί Λουξ - 250ml
Green Cola Mocktail - 330ml
Λουξ Ice Tea (Ροδάκινο/Λεμόνι/Red fruits) - 330ml
Ανθρακούχο Νερό - 330ml
Μεταλλικό Νερό - 500ml

2,80
2,50
2,80
2,50
3,40
3,30
2,50
0,50

φρέσκοι χυμοί
Πορτοκάλι
Good-Day φρούτο εποχής, μπανάνα, πορτοκάλι
Spicy Apple μήλο, μπανάνα, κανέλα, ginger
Energy Bliss Smoothie πορτοκάλι, μπανάνα,
αχλάδι, μήλο, μέλι, φουντούκια
Fruit Must Smoothie
πορτοκάλι, μπανάνα, φρούτο εποχής, γιαούρτι, μέλι
Monkey Business Smoothie
μήλο, μπανάνα, χυμός μήλου, φυστικοβούτυρο

2,90
3,60
3,60
4,60
4,60
4,60

καφές - ροφήματα
Espresso Μονό | Διπλό
Specialty Espresso Μονό | Διπλό
Macchiato Μονό | Διπλό
Cappuccino Μονό | Διπλό
Almond Cappuccino Μονό | Διπλό
Freddo Espresso Regular | Large | με παγωτό
Specialty Freddo Espresso Regular | Large
Freddo Cappuccino
Nescafé Frappé | με παγωτό 100γρ.
Latte | Iced Latte | Almond Latte
Καφές Φίλτρου Premium
Ελληνικός Μονός | Διπλός
Americano
Βιολογικό Τσάι
Σοκολάτα Ζεστή | Κρύα
Σπιτική Λεμονάδα με αγγούρι και δυόσμο
Γρανίτα φράουλα
Milkshake

2,80 | 3,40
3,30 | 3,90
2,90 | 3,50
3,20 | 3,70
3,60 | 4,10
3,40 | 4,40 | 5,10
3,90 | 4,90
3,50
3,20 | 4,80
3,60 | 3,90 | 4,00
3,00
2,30 | 3,20
3,00
3,20
4,00
3,20
4,10
5,20

Αγορανομικός Υπεύθυνος : Βασίλης Βαλέρης
Οι τιμές είναι τελικές και περιλαμβάνουν όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις. | Το κατάστημα υποχρεούται να διαθέτει έντυπα δελτία σε ειδική θήκη δίπλα στην έξοδο για τη διατύπωση οποιασδήποτε διαμαρτυρίας.
Ο καταναλωτής δεν έχει την υποχρέωση να πληρώσει αν δε λάβει το νόμιμο παραστατικό. | Στις σαλάτες χρησιμοποιείται έχτρα παρθένο ελαιόλαδο. | *Κατεψυγμένο προϊόν. | 0,50€ ψωμί κατ’ άτομο |
Vegetatian |

Vegan

σαλάτες / μπρουσκέτες
9,80
8,60
7,50
8,50
8,20
7,60

Quinoa (bio) με αβοκάντο, καλαμπόκι, αιγοπρόβεια φέτα, ψητά καρότα και κρέμα ταχίνι
Καίσαρα με κοτόπουλο, iceberg, τραγανό μπέικον, παρμεζάνα και sauce Καίσαρα
Panzanella με τοματίνια, πολύχρωμες πιπεριές, αγγούρι, κρεμμύδι, dressing λιαστής τομάτας
Mozzarella & prosciutto, μείγμα πράσινης σαλάτας, vinaigrette βασιλικού
Μπρουσκέτες με prosciutto, κατσικίσιο τυρί, cranberries και pesto βασιλικού
Μπρουσκέτες με χούμους κόκκινης πιπεριάς και ψητά λαχανικά

canal special
6,10

Burger* με μαρούλι, sauce (μουστάρδα, κέτσαπ, μαγιονέζα) cheddar

6,10

Chicken burger*, sweet chilli mayonnaise, αγγούρι, τομάτα, μαρούλι

6,30

Vegetarian burger*, μαρούλι, τομάτα, ketchup

4,40

Hot dog με λάχανο, καρότο, καραμελωμένα κρεμμύδια και sauce (μουστάρδα, κέτσαπ, μαγιονέζα)

8,50

Club sandwich με φρέσκο κοτόπουλο, μπέικον, cheddar, αβοκάντο, iceberg, τομάτα, μαγιονέζα

6,00

Club sandwich με ομελέτα, μπέικον, τομάτα, γραβιέρα και μαρούλι

4,80

Chicky sandwich με κοτομπουκιές*, τομάτα και sauce (μαγιονέζα, μουστάρδα) σε ψωμάκι hot dog

tortilla
Σερβίρονται με ντιπ γιαουρτιού και πικάντικη sauce τομάτας
5,90

Φρέσκο κοτόπουλο με cheddar και guacamole

5,50

Ψητά λαχανικά με τυρί κρέμα, μανούρι, παρμεζάνα, flakes γραβιέρας, pesto βασιλικού

5,90

Falafel* με χούμους κόκκινης πιπεριάς

σπιτικό πεϊνιρλί
5,80

Φρέσκο κοτόπουλο με pesto βασιλικού, γραβιέρα, παρμεζάνα, mozzarella, φουντούκια, θυμάρι

5,80

Μείγμα ελληνικών τυριών, κολοκυθάκι, δυόσμος

πίτσες
7,50 | 11,00
8,70 | 11,50
9,00 | 12,60

Μαργαρίτα με σπιτική σάλτσα τομάτας, τομάτα, mozzarella και παρμεζάνα
Special με σπιτική σάλτσα τομάτας, τομάτα, γαλοπούλα, μπέικον, λουκάνικο, πιπεριές
mozzarella και παρμεζάνα
Prosciutto με σπιτική σάλτσα τομάτας, mozzarella, τοματίνια και pesto βασιλικού

για παιδιά
7,90

Kid’s Box Mini Burger*/Κοτομπουκιές* + Chips πατάτας + Χυμός ΛΟΥΞ

6,50

Κοτομπουκιές* με ντιπ μαγιονέζας ή κέτσαπ

3,30

Παιδικό club sandwich με γαλοπούλα, κίτρινο τυρί, μαγιονέζα και chips πατάτας

2,70

Τοστ με γαλοπούλα, κίτρινο τυρί και chips πατάτας

waffles
5,00
5,00
0,45
6,60 | 7,70

Merenda + μπισκότο
Σφένδαμο + κανέλα + άχνη ζάχαρη
Extras: merenda, σφένδαμο, toppings, φρούτο, ξηροί καρποί, μπισκότο, σαντιγί
με παγωτό 100γρ | 200γρ

σπιτικά γλυκά
4,90
4,90
4,90
4,70

Mousse σοκολάτας με oreo
Cheesecake
Γιαούρτι με μέλι, σπιτική granola και φρούτο εποχής
Brownie με παγωτό

Παρακαλούμε ενημερώστε μας κατά την παραγγελίας σας αν έχετε αλλεργία σε κάποιο από τα υλικά μας

