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T: 210 800 16 11

Πρωινά

Brunch

ΝΕΟ

ΝΕΟ

1. London Breakfast 2,70€
Λευκή baguette με σαλάτα βραστών
αυγών, φρέσκα αρωματικά βότανα,
τραγανό τριμμένο prosciutto & μαγιονέζα

2. Daily Breakfast 2,70€
Baguette ολικής με αυγό, αβοκάντο,
αγγούρι, λεμόνι, μαυροκούκι & φυστικοβούτυρο

3. Bagel Choco Banana 4,10€
Bagel με σταφίδα και κανέλα,
φυστικοβούτυρο, πραλίνα σοκολάτας & μπανάνα

4. Χωριάτικο με Μέλι 2,60€
Λευκή baguette με γραβιέρα Νάξου,
μέλι & φέτες από ξερά σύκα Ευβοίας

5. Pancakes με Φρούτα Εποχής & Μους Γιαούρτι 6,60€ 
Δύο pancakes με φρούτα εποχής,
μους γιαούρτι, λουΐζα, αμύγδαλα & σάλτσα
από κόκκινα φρούτα 

6. Pancakes με Πραλίνα Σοκολάτας 6,00€ 
Δύο pancakes με ganache σοκολάτας,
μπανάνα, φουντούκια, πραλίνα σοκολάτας
& κανέλα

7. Croissants
α. Βουτύρου μικρό 0,70€
β. Σοκολάτας μικρό 0,80€

8. Γιαούρτι fruits & nuts 4,70€
Δυόσμο, μέλι, μαστίχα, φουντούκια,
φρούτο εποχής, σταφίδες Κορίνθου,
σουλτανίνες, παστέλι, λιναρόσπορο 

9. Γιαούρτι με φρέσκα φρούτα & μέλι 4,00€

10. Γιαούρτι με φαγόπυρο 4,20€
Κακάο, φαγόπυρο, λιναρόσπορο,
βρώμη, ginger, ηλιόσπορο,
μαύρες σταφίδες, μέλι & γλυκά μπαχαρικά

11. Φρουτοσαλάτα 3,10€

1. Daily Croque 7,50€
Brioche με δύο αυγά, guacamole, παρμέζανα,
απάκι και σάλτσα μουστάρδας με ρίγανη.
Συνοδεύεται με δροσερές πρασινάδες και
σουσαμένια σάλτσα με λαδολέμονο και
φυστικοβούτυρο

2. Croque Madame 7,20€
Brioche με ζαμπόν μπούτι, γραβιέρα,
σπιτική μπεσαμέλ & αυγό. Συνοδεύεται με
δροσερές πρασινάδες & τοματίνια

3. Scrambled Eggs 5,50€
Αυγά με κολοκύθα, παστράμι γαλοπούλας,
φρέσκο κρεμμυδάκι, άνηθο & δυόσμο.
Συνοδεύεται με τοματίνια & φρυγανισμένο ψωμί

4. Στραπατσάδα 6,10€
Αυγά με φέτα, κεφαλογραβιέρα Αμφιλοχίας,
σάλτσα φρέσκιας τομάτας, ρίγανη & δυόσμο.
Συνοδεύεται με φρυγανισμένο ψωμί

5. Φριτάτα 5,90€ 
Ομελέτα με γαλοπούλα, γραβιέρα Νάξου,
ξινομυζήθρα, μανιτάρια, φρέσκο κρεμμυδάκι,
ελιές Καλαμών, φρέσκο δυόσμο, μαυροκούκι
& σουσάμι

6. Quesadilla Κοτόπουλο  4,90€ 
Tortilla με ψητό κοτόπουλο, guacamole, ψητή
τομάτα, φρέσκο κόλιανδρο & δυόσμο,
κολοκυθόσπορο & τριμμένη κεφαλογραβιέρα

7. Daily Club Sandwich  7,10€
Ψητό κοτόπουλο, ζαμπόν μπούτι, ομελέτα με
απάκι, γραβιέρα Νάξου, τομάτα, γαλλική σαλάτα
& σάλτσα μουστάρδας με ρίγανη. Συνοδεύεται με
δροσερές πρασινάδες και τοματίνια



FRESH AT YOUR DOOR

Sandwiches
μικρό μεγάλο

ΝΕΟ

ΝΕΟ

ΝΕΟ

ΝΕΟ

ΝΕΟ

ΝΕΟ

8. Burger Γαλοπούλας 7,00€
Mini burgers με μπιφτεκάκια γαλοπούλας, σε πίτα
ciabatta με estragon & curry, σάλτσα μουστάρδας,
ντομάτα & φρέσκα φύλλα σαλάτας.
Συνοδεύεται με δροσερές πρασινάδες και
τοματίνια

9. Daily Burger 7,00€
Mini burgers με μοσχαρίσιο κιμά σε πίτα ciabatta,
ψητή τομάτα, φύλλα σαλάτας, μουστάρδα Dijon
& vinaigrette τομάτας. Συνοδεύεται με δροσερές
πρασινάδες και τοματίνια

10. Πεϊνιρλί με Κιμά  6,50€ 
Πεϊνιρλί με γραβιέρα, μοσχαρίσιο κιμά
με γλυκά μπαχαρικά και φρέσκα αρωματικά

1. Focaccia με κοτόπουλο   6,70€
Focaccia κουρκουμά, ψητό στήθος
κοτόπουλο, κατσικίσιο τυρί κρέμα, δροσερές
πρασινάδες, pesto βασιλικού, φρέσκα αρωματικά,
μαυροκούκι & σουσαμένια σάλτσα σόγιας

2. Daily Sandwich  5,40€
Ciabatta με ζαμπόν μπούτι, μοσχαρίσιο ζαμπόν
με πάπρικα, τομάτα, αβοκάντο, δροσερές
πρασινάδες, κόλιανδρο, σάλτσα μουστάρδας
με ρίγανη & σπιτική σάλτσα teriyaki

3. Πιπεράτο Λευκάδας 2,60€  5,20€
Λευκή baguette με σαλάμι Λευκάδας, ρόκα,
μανιτάρια, κατσικίσιο τυρί κρέμα & σάλτσα
μουστάρδας με ρίγανη

4. Bagel Italiano  5,80€
Bagel ολικής άλεσης με παπαρουνόσπορο,
prosciutto, mozzarella, ψητή τομάτα, ρόκα,
βασιλικό, σουσαμένια σάλτσα & σάλτσα
μουστάρδας με ρίγανη

5. Παστράμι Γαλοπούλας   5,40€ 
Ciabatta με παστράμι γαλοπούλας, mozzarella,
αβοκάντο, δροσερές πρασινάδες, φρέσκο
κρεμμυδάκι και σάλτσα μουστάρδας με ρίγανη

6. Parisien 2,40€  4,80€
Λευκή baguette με βούτυρο, ζαμπόν μπούτι
& γραβιέρα Νάξου

7. Ανάλαφρο Γαλοπούλας 2,60€  5,20€
Baguette ολικής με ψητή γαλοπούλα,
κατσικίσιο τυρί κρέμα, δυόσμο, γαλλική σαλάτα
& σάλτσα μουστάρδας με ρίγανη

8. Prosciutto-Παρμεζάνα 2,60€  5,20€
Baguette με προζύμι, παρμεζάνα, φρέσκα
μανιτάρια, prosciutto & σάλτσα μουστάρδας
με θυμάρι 

9. Πικάντικο Βοδινού   5,30€
Ciabatta με αρσενικό Νάξου, μοσχαρίσιο
ζαμπόν με πάπρικα, ρόκα & μαγιονέζα
ψητής τομάτας

10. Δροσερό   4,80€
Ciabatta με αβοκάντο, τομάτα, μανιτάρια,
δροσερές πρασινάδες, φρέσκο κρεμμυδάκι
& σουσαμένια σάλτσα σόγιας

11. Χωριάτικο  2,30€  4,60€
Baguette ολικής με φέτα, μαριναρισμένη
ψητή τομάτα με ρίγανη, πάστα ελιάς
& φρέσκα αρωματικά 

12. Σολομού  3,20€  6,40€
Baguette ολικής με μαριναρισμένο σολομό,
κόκκινο λάχανο, πασατέμπο, μαρούλι, δυόσμο,
λίγο φρέσκο κρεμμυδάκι & σουσαμένια
σάλτσα σόγιας 

13. Τόνου 2,40€  4,80€
Baguette ολικής με τόνο, κάπαρη, φρέσκο
κρεμμυδάκι, ξύσμα λεμονιού, φρέσκα αρωματικά,
τομάτα, μαγιονέζα & γλυκό μπούκοβο



Σαλάτες

T: 210 800 16 11

Daily Suggestions

ΝΕΟ

ΝΕΟ

ΝΕΟ

ΝΕΟ

ΝΕΟ

ΝΕΟ

ΝΕΟ

ΝΕΟ

1. Quinoa bowl  6,50€
Quinoa, ένα αυγό βραστό, κόκκινο λάχανο,
μπρόκολο με σόγια, δροσερές πρασινάδες,
καβουρδισμένη βρώμη & λαδολέμονο

2. Χειμωνιάτικη  6,90€
Δροσερές πρασινάδες, λάχανο, κολοκύθα,
τραγανό τριμμένο prosciutto, φέτα, κόλιανδρο,
φρέσκα αρωματικά, σουσαμένια σάλτσα &
λαδολέμονο με φυστικοβούτυρο και ginger

3. Healthy & Tasty 4,70€  6,90€
Δροσερές πρασινάδες, αβοκάντο, μπρόκολο,
κόλιανδρο, δυόσμο, φρέσκο κρεμμυδάκι,
μοσχολέμονο, αμύγδαλα & σουσαμένια σάλτσα
με λαδολέμονο και φυστικοβούτυρο

4. Full Energy 4,80€  7,00€
Δροσερές πρασινάδες, quinoa, φαγόπυρο,
δυόσμο, κόλιανδρο, φρούτα εποχής, τραγανό 
σουσάμι με μέλι, σουσαμένια σάλτσα με γάλα
καρύδας & λαδολέμονο εσπεριδοειδών 

5. Daily Salad 3,80€  6,50€
Σαλάτα ρόκα με τοματίνια, prosciutto, νιφάδες
παρμεζάνας & σάλτσα με balsamico,
φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι και ελαιόλαδο

6. Καπνιστή με Σολομό  8,60€
Δροσερές πρασινάδες, καπνιστό σολομό,
ξινόμηλο, ραπανάκι, μπρόκολο, φρέσκο
κρεμμυδάκι, δυόσμο, καβουρδισμένο σουσάμι
& λαδολέμονο με φυστικοβούτυρο και σουμάκ  

7. Πράσινη με Κοτόπουλο   7,60€
Δροσερές πρασινάδες, ψητό κοτόπουλο,
γραβιέρα Νάξου, croûtons & λαδολέμονο με
καπνιστή πάπρικα

1. Πιάτο ημέρας
2. Chicken Macaroni   7,10€

Κοφτό μακαρονάκι ολικής στο φούρνο, με φιλέτο
μπούτι κοτόπουλο, παστράμι γαλοπούλας, σπιτική
μπεσαμέλ με γραβιέρα, σάλτσα φρέσκιας
τομάτας & δυόσμο

3. Ελληνική Napolitana  5,70€
Κοφτό μακαρονάκι ολικής, με σάλτσα
φρέσκιας τομάτας, ξινοτύρι & βασιλικό

4. Noodles με Κοτόπουλο  7,00€
Ψητό κοτόπουλο, αβοκάντο, μπρόκολο, αρακά,
κινέζικο λάχανο, καβουρδισμένο σουσάμι &
λαδολέμονο με φυστικοβούτυρο και ginger

5. Noodles με Σολομό  8,10€
Καπνιστό σολομό, αβοκάντο, μπρόκολο, αρακά,
κινέζικο λάχανο, καβουρδισμένο σουσάμι &
λαδολέμονο με φυστικοβούτυρο και ginger

6. Daily Soup  4,50€

8. Σαλάτα Ζυμαρικών με Λαχανικά 3,90€ 6,20€
Πένες με αβοκάντο, κινέζικο λάχανο, αρακά,
μπρόκολο, καβουρδισμένο σουσάμι &
λαδολέμονο με φυστικοβούτυρο και ginger

9. Σαλάτα Ζυμαρικών με Τόνο 4,20€ 6,60€
Πένες με τόνο, ελιές, κάπαρη, vinaigrette
τομάτας, μαϊντανό, δυόσμο & γλυκό
μπούκοβο

5. Παστράμι Γαλοπούλας   5,40€ 
Ciabatta με παστράμι γαλοπούλας, mozzarella,
αβοκάντο, δροσερές πρασινάδες, φρέσκο
κρεμμυδάκι και σάλτσα μουστάρδας με ρίγανη

6. Parisien 2,40€  4,80€
Λευκή baguette με βούτυρο, ζαμπόν μπούτι
& γραβιέρα Νάξου

7. Ανάλαφρο Γαλοπούλας 2,60€  5,20€
Baguette ολικής με ψητή γαλοπούλα,
κατσικίσιο τυρί κρέμα, δυόσμο, γαλλική σαλάτα
& σάλτσα μουστάρδας με ρίγανη

8. Prosciutto-Παρμεζάνα 2,60€  5,20€
Baguette με προζύμι, παρμεζάνα, φρέσκα
μανιτάρια, prosciutto & σάλτσα μουστάρδας
με θυμάρι 

9. Πικάντικο Βοδινού   5,30€
Ciabatta με αρσενικό Νάξου, μοσχαρίσιο
ζαμπόν με πάπρικα, ρόκα & μαγιονέζα
ψητής τομάτας

10. Δροσερό   4,80€
Ciabatta με αβοκάντο, τομάτα, μανιτάρια,
δροσερές πρασινάδες, φρέσκο κρεμμυδάκι
& σουσαμένια σάλτσα σόγιας

11. Χωριάτικο  2,30€  4,60€
Baguette ολικής με φέτα, μαριναρισμένη
ψητή τομάτα με ρίγανη, πάστα ελιάς
& φρέσκα αρωματικά 

12. Σολομού  3,20€  6,40€
Baguette ολικής με μαριναρισμένο σολομό,
κόκκινο λάχανο, πασατέμπο, μαρούλι, δυόσμο,
λίγο φρέσκο κρεμμυδάκι & σουσαμένια
σάλτσα σόγιας 

13. Τόνου 2,40€  4,80€
Baguette ολικής με τόνο, κάπαρη, φρέσκο
κρεμμυδάκι, ξύσμα λεμονιού, φρέσκα αρωματικά,
τομάτα, μαγιονέζα & γλυκό μπούκοβο

μικρή μεγάλη



FRESH AT YOUR DOOR

Καφέδες – Ροφήματα

Χυμοί

Αναψυκτικά

Γλυκά

ΝΕΟ

ΝΕΟ

ΝΕΟ

ΝΕΟ

1. CCC 3,80€
Πορτοκάλι, μανταρίνι, grapefruit, mango
& ξύσμα λεμονιού

2. Lemon Aid   3,80€
Λεμόνι, αχλάδι, μοσχολέμονο, χυμός σταφύλι
& δροσερά φύλλα δυόσμου

3. Detox 3,80€
Αχλάδι, πράσινο μήλο, ανανάς, λουΐζα,
ginger & μέλι

4. Red 3,90€
Φρούτα του δάσους, φράουλα, παντζάρι,
μπανάνα, λεμόνι & χυμός σταφύλι

5. Exotic 4,20€ 
Ανανάς, mango, ginger, γάλα καρύδας
& πορτοκάλι

6. Φρέσκος χυμός ανάμεικτος 3,30€

7. Φρέσκος χυμός πορτοκάλι 2,50€

1. Espresso / Ελληνικός 0,90€

2. Espresso διπλός / Espresso Freddo 1,60€
Cappuccino / Ελληνικός διπλός 

3. Cappuccino διπλός / Cappuccino Freddo 1,90€

4. Nescafe / Frappe / Φίλτρου 1,50€

5. Τσάι Kusmi (σε διάφορες γεύσεις) 1,50€ 

  

1. Αναψυκτικά 1,20€
Coca-Cola / Light / Zero, Έψα λεμόνι, Σουρωτή 

2. Νερό Θεόνη (0,50L) 0,60€
Σε χάρτινη συσκευασία (0,33L)

1. Brownie 2,40€



T: 210 800 16 11
Δευτέρα – Παρασκευή 
09:00 – 16:30

dailybrunch www.dailybrunch.gr

Ανακρέοντος 31, 14671,
Νέα Ερυθραία

Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Οι τιμές και οι προσφορές του καταλόγου μπορεί να αλλάξουν
χωρίς προειδοποίηση. Ελάχιστη παραγγελία 5€.

F R E S H  AT  Y O U R  D O O R


