Breakfast

ΠΡΩΙΝΟ

Κριτσινοκούλουρο μέλι / σοκολάτα υγείας / σοκολάτα γάλακτος

1.50

Κρουασάν βουτύρου 100gr

2.00

Κρουασάν σοκολάτας / βατόμουρο / βερίκοκο (vegan) 100gr

2.20

Κέικ ημέρας ανάμεικτο (βανίλια & σοκολάτα)

3.10

Φρεσκοψημένες πίτες ημέρας

3.20

Γεμιστό κρουασάν 100gr με γαλοπούλα, τυρί, μαρούλι & μαγιονέζα

3.20

Soft cookies βανίλιας ή σοκολάτας

2.20

Χειροποίητη μπάρα soft φράουλα / banoffee

2.20

Χειροποίητη μπάρα τραγανή σοκολάτα γάλακτος / σοκολάτα υγείας

2.20

Omeletes

ΟΜΕΛΕΤΕΣ

Ομελέτα με τυρί & γαλοπούλα Συνοδεύεται με φρέσκο ζεστό ψωμί & ντομάτα

6.20

Ομελέτα με ψητά λαχανικά (κολοκύθι, μελιτζάνα, πιπεριές) & παρμεζάνα

6.90

Συνοδεύεται με φρέσκο ζεστό ψωμί & ντομάτα

Ομελέτα με ασπράδια, baby σπανάκι, μανιτάρια, γαλοπούλα & παρμεζάνα

7.00

Συνοδεύεται με φρέσκο ζεστό ψωμί & ντομάτα

Ομελέτα special με τυρί, γαλοπούλα, μπέικον, τηγανητές πατάτες & πιπεριά (κόκκινη & κίτρινη)

8.20

Συνοδεύεται με φρέσκο ζεστό ψωμί & ντομάτα

Extras

! Η ομελέτα σερβίρεται μέχρι τις 4 μ.μ.

μπέικον, ζαμπόν, γαλοπούλα 1.00€
πιπεριές, μανιτάρια 1.00€
τηγανητές πατάτες ή πανδαισία σαλατικών 1.20€
επιπλέον αυγό 0.80€

Coffees

ΚΑΦΕΔΕΣ

Stretto

Espresso

Lungo

Americano

Espresso / stretto / lungo / Americano

2.90

Φίλτρου Douwe Egberts

3.80

Espresso διπλός

3.60

Φίλτρου Jacobs

3.80

Espresso macchiato

3.00

Espresso με σαντιγί

3.30

Espresso με παγωτό

4.30

Espresso freddo

3.80

Espresso decaf

2.90

Cappuccino

3.90

Cappuccino latte caldo

4.10

Cappuccino latte freddo

4.10

Cappuccino διπλός

4.10

Cappuccino με σαντιγί

4.10

Cappuccino freddo

4.10

Cappuccino decaf

3.90

με γεύση καραμέλα ή φουντούκι

Ελληνικός μονός

2.90

Ελληνικός διπλός

3.90

Nescafé

3.60

Frappé

3.60

Frappé με Baileys

4.90

Frappé με παγωτό

4.90

Irish coffee

5.70

Extras

SWEET HABIT - ALL DAY BAR

shot of espresso 0.70€
shot of alcohol 1.00€
σαντιγί 1.00€
σιρόπι, μέλι 0.50€
γάλα αμυγδάλου 0.40€

Fruit salads

ΦΡΟΥΤΟΣΑΛΑΤΕΣ

Φρουτοσαλάτα εποχής με μέλι

5.80

Γιαούρτι με φρουτοσαλάτα ,μέλι & καραμελωμένους ξηρούς καρπούς

7.20

Γιαούρτι με granola, goji berry, φιλέ αμυγδάλου & μέλι

7.20

Juices

ΧΥΜΟΙ

Φυσικός χυμός πορτοκάλι

4.00

Φυσικός χυμός ανάμεικτος
με φρούτα εποχής

5.00

Φυσικός χυμός Sweet Habit
με φρούτα εποχής, μέλι Οίτης & αμύγδαλα

6.00

Λεμονάδα Bfresh με δυόσμο, στέβια & τζίντζερ

4.70

Chocolates
Σοκολάτα γάλακτος

4.30

Σοκολάτα λευκή

4.60

Σοκολάτα bitter

4.60

Σοκολάτα καραμέλα & αλάτι Ιμαλαΐων

4.60

Σοκολατα Lila Pause

4.60

Σοκολατα Bueno

4.60

Extras

Smoothies

ΣΟΚΟΛΑΤΕΣ

σαντιγί 0.60€, σιρόπι (βανίλια, καραμέλα, σοκολάτα,
φουντούκι, φράουλα, καρύδα) 0.50€

Επιλέξτε ζεστή ή κρύα

Smoothie με παγωτό γιαούρτι, γάλα, μέλι & καραμελωμένους ξηρούς καρπούς

6.70

Smoothie φράουλα με παγωτό γιαούρτι, γάλα, μέλι, φράουλες & καραμελωμένους ξηρούς καρπούς

6.80

Smoothie μπανάνα με παγωτό γιαούρτι, γάλα, μέλι, μπανάνα & καραμελωμένους ξηρούς καρπούς

6.80

Energy bomb με γάλα, γιαούρτι, μπανάνα, βρώμη, αμύγδαλα & μέλι... για βόμβα ενέργειας

6.30

Milkshakes

Vanilla milkshake Παγωτό βανίλια χτυπημένο με φρέσκο γάλα

6.80

Chocolate milkshake Παγωτό σοκολάτα, σερβίρεται με σιρόπι σοκολάτας

6.80

Coffee shake με άρωμα Ιταλίας Παγωτό βανίλια με δύο δόσεις espresso & γάλα

7.10

Sweet Habit milkshake Συνδυασμός παγωτού μπισκότο της γιαγιάς, παγωτού νουτέλα & πραλίνας φουντουκιού

7.20

Milkshake μόνο για εσάς Απολαύστε ένα ξεχωριστό milkshake με τη γεύση που ονειρεύεστε, επιλέγοντας το παγωτό της αρεσκείας σας

6.80

Γρανίτα φράουλα, λεμόνι, καρπούζι

5.50

Tea

Τσάι ζεστό επιλογή γεύσεων

3.20

Τσάι μήλο με μέλι & κανέλα χωρίς τεΐνη - ζεστό

4.60

Τσάι Oλύμπου μείγμα βοτάνων χωρίς τεΐνη, με μέλι - ζεστό

4.60

Μυρωμένος θάμνος με μήλο, πορτοκάλι, μπαχαρικά & μέλι - ζεστό

4.60

Sweet Habit τσάι μπαχαρικών με μέλι, πορτοκάλι & brandy - ζεστό

4.80

Κόκκινη πλατεία κράνμπερι, ιβίσκος, μήλο & μέλι - ζεστό

4.60

Bio πράσινο τσάι Κίνας με μέλι - ζεστό

4.60

Τσάι κρύο λεμόνι, ροδάκινο, πράσινο

3.60

Τσάι κρύο χωρίς ζάχαρη πράσινο με φρούτα του πάθους

3.90

ΤΣΑΙ
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Sandwiches

ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ & ΣΝΑΚ

Λευκή μπαγκέτα με προσούτο Πάρμας, mozzarella, ρόκα, ντομάτα & πέστο βασιλικού

6.70

Λευκή μπαγκέτα Καίσαρα με κοτόπουλο, σως Καίσαρα, μαρούλι, μπέικον & παρμεζάνα

7.00

Λευκή μπαγκέτα με μορταδέλα Ιταλίας, ντομάτα, γραβιέρα Αμφιλοχίας, μαρούλι & μαγιονέζα

5.50

Μπαγκέτα ολικής άλεσης με καπνιστό σολομό Νορβηγίας, αγγούρι, τυρί-κρέμα με σχοινόπρασο & ξύσμα λεμονιού

7.40

Μπαγκέτα ολικής άλεσης με ψητά λαχανικά, ρόκα, ντομάτα & βινεγκρέτ παλαιωμένου βαλσάμικου - vegan

5.10

Λευκή μπαγκέτα με γαλοπούλα, τυρί gouda, μαρούλι, ντομάτα & ελαιόλαδο αρωματισμένο με θυμάρι

5.50

Μπριός με φιλέτο κοτόπουλο, ντομάτα, μαρούλι & μουστάρδα

3.00

Μπριός με σαλάμι αέρος, τυρί-κρέμα, ντομάτα & τυρί

2.90

Μπριός με καπνιστό σολoμό Νορβηγίας, τυρί-κρέμα, μαρούλι & κάππαρη

3.60

Μπριός με γαλοπούλα, τυρί, τυρί-κρέμα & ντομάτα

3.00

Τοστ με ζαμπόν ή γαλοπούλα & τυρί (με ψωμί ολικής +0,10€)

3.60

Αντί για πατατάκια μπορείτε να συνοδεύσετε το σνακ σας με ανάμεικτη πράσινη σαλάτα ή τηγανητές πατάτες 1.60€

Tortillas

ΤΟΡΤΙΓΙΕΣ

Τορτίγια με ψαρονέφρι μαριναρισμένο με μπαχαρικά, τυρί cheddar, μαρούλι, ντομάτα & BBQ σως

7.00

Τορτίγια με κοτόπουλο, τυρί, ρόκα, ντομάτα & μουστάρδα

6.70

Τορτίγια με γαλοπούλα, τυρί-κρέμα, μαρούλι, ντομάτα & τυρί

6.40

Αντί για πατατάκια μπορείτε να συνοδεύσετε την τορτίγια σας με ανάμεικτη πράσινη σαλάτα ή τηγανητές πατάτες 1.60€

Club sandwiches

Club sandwich Καίσαρα, με φιλέτο κοτόπουλο, τυρί, μπέικον, ντομάτα, iceberg
και σως καίσαρα. Συνοδεύεται με τηγανητές πατάτες και σως καίσαρα.

8.40

Club sandwich με κοτοσαλάτα, μπέικον, τυρί, μαρούλι, ντομάτα & ομελέτα.
Συνοδεύεται με τηγανητές πατάτες & σως πικάντικης μαγιονέζας

8.10

Club sandwich με γαλοπούλα, τυρί, ντομάτα, μαρούλι & τυρί κρέμα σε ψωμί ολικής.
Συνοδεύεται με πανδαισία σαλατικών

7.70
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