Savoury Crepes
ΚΡΕΠΕΣ ΑΛΜΥΡΕΣ

Γαλοπούλα με τυρί, γαλοπούλα, ντομάτα & σως κοκτέιλ

5.10

Nuggets με τυρί, κοτομπουκιές, μπέικον, πατάτες, μαγιονέζα & σως BBQ

7.50

Αέρος με τυρί, σαλάμι αέρος, αυγό, ντομάτα, κίτρινη/κόκκινη πιπεριά & σαλάτα ουγγαρέζα

7.10

Μανιτάρι με τυρί, μανιτάρια, παρμεζάνα, γκοργκοντζόλα & καρύδι

7.30

Caprese με μοτσαρέλα, ντομάτα, σάλτσα πέστο & ρόκα

5.70

Προσούτο - Σύκο με παρμεζάνα, προσούτο, σάλτσα σύκου, ρόκα, σουσάμι & καπνιστή πάπρικα Αριδαίας

7.40

Καίσαρα με τυρί, κοτόπουλο, iceberg, τραγανό μπέικον & σως Καίσαρα

7.10

Burger με τσένταρ, μοσχαρίσιο μπιφτέκι, ντομάτα, μπέικον, πατάτες & σως κοκτέιλ

8.70

Hot Dog με τυρί, λουκάνικο Φρανκφούρτης, καραμελωμένα κρεμμύδια, σαλάτα κηπουρού, κέτσαπ & μουστάρδα

6.40

Σολομός με τυρί-κρέμα, καπνιστό σολομό, αγγούρι & σχοινόπρασο

6.90

Τυρί: Μείγμα τυριών Gouda, Edam, Emmental

Extras

ΓΑΡΝΙΤΟΥΡΕΣ
• Φύλλο κρέπας €2.70
• Τυρί, τυρί-κρέμα, φέτα €1.00
• Τσένταρ, μοτσαρέλα €1.20
• Παρμεζάνα, γκοργκοντζόλα €1.30
• Ζαμπόν, γαλοπούλα, μπέικον, σαλάμι αέρος €0.90
• Αυγό, ομελέτα €0.70
• Λουκάνικο Φρανκφούρτης, λουκάνικο χωριάτικο €1.00
• Προσούτο Πάρμας €1.40
• Φιλέτο κοτόπουλο, κοτομπουκιές €1.20
• Μοσχαρίσιο μπιφτέκι €1.90
• Καπνιστός σολομός €2.50

• Iceberg, ρόκα, ντομάτα, πιπεριά (κόκκινη, κίτρινη), ελιές €0.50
• Αγγούρι, καλαμπόκι, πίκλες, κάπαρη €0.70
• Μανιτάρια, καραμελωμένα κρεμμύδια €0.90
• Πατάτες, πατατάκια €0.70
• Κρεμμύδι, κέτσαπ, μουστάρδα €0.20
• Σουσάμι €0.70
• Κρέμα γάλακτος €0.50
• Μαγιονέζα €0.60
• Τυροκαυτερή, τυροσαλάτα, σως κοκτέιλ, σως BBQ, σάλτσα πέστο,
σαλάτα κηπουρού, σαλάτα ουγγαρέζα, σως Καίσαρα €0.80
• Σάλτσα σύκου €1.30
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Sweet Crepes

Extras

ΚΡΕΠΕΣ ΓΛΥΚΕΣ

ΓΑΡΝΙΤΟΥΡΕΣ

Classic με πραλίνα φουντουκιού & μπισκότο

4.10

Lacta με πραλίνα φουντουκιού & Lacta

5.00

Φεγιετίν με πραλίνα φουντουκιού, φεγιετίν (τρίμμα βάφλας), πραλίνα
Bueno & μπανάνα

6.70

Bitter με πραλίνα bitter, ινδοκάρυδο & Grand Marnier

6.10

Pink Oreo με πραλίνα λευκή, μπισκότα Oreo & Lila Pause

6.10

Caprice με πραλίνα φουντουκιού, πουράκια & πραλίνα λευκή

5.60

Μaltesers με πραλίνα Bueno, Maltesers & φουντούκια

6.20

Snickers με πραλίνα φουντουκιού, καραμέλα βουτύρου &
american peanut

5.80

Extras

• Φύλλο κρέπας €2.70
• Μπάλα παγωτό €2.00

• Πραλίνα φουντουκιού €0.80
• Πραλίνα bueno, bitter, λευκή €1.20
• Φιστικοβούτυρο, μέλι, μαρμελάδα φράουλα, κεράσι, σύκο €1.00
• Kαραμέλα βουτύρου €1.30
• Μπισκότο €0.60
• Oreo, digestive, πουράκια, γκοφρέτα €0.90
• Maltesers, Lila Pause €1.30
• Lacta €1.50
• Τρούφα, καραμελάκια χρωματιστά €0.60
• Φεγιετίν (τρίμμα βάφλας) €1.20

μπάλα παγωτό 2.00€

• Αμύγδαλο, καρύδι, φουντούκι, φιστίκι, american peanut, ινδοκάρυδο €1.00
• Καραμελωμένοι ξηροί καρποί (αμύγδαλο, φουντούκι, φιστίκι Αιγ.),
Κροκάν αμυγδάλου €1.20

• Μπανάνα, μήλο €0.80
• Φράουλα €1.00
• Σιρόπι σοκολάτα, φράουλα, καραμέλα, βύσσινο €0.40
• Γλυκό του κουταλιού βύσσινο €1.50
• Καστανή ζάχαρη €0.60
• Σαντιγί €0.80

Waffles

• Grand Marnier, Baileys, Amaretto €1.20

ΒΑΦΛΕΣ

Classic με πραλίνα φουντουκιού και μπισκότο πτι μπερ

3.90

Banoffee με πραλίνα φουντουκιού, παγωτό μπανόφι, κροκάν αμυγδάλου, καραμέλα βουτύρου & μπανάνα

7.90

Oreo με λευκή πραλίνα, μπισκότα Oreo & μία μπάλα παγωτό Nutella

6.60

Rainbow με πραλίνα φουντουκιού, χρωματιστά καραμελάκια, τριμμένο μπισκότο & μία μπάλα παγωτό στρατσιατέλα

6.40

Sweet spot με πραλίνα φουντουκιού, μία μπάλα παγωτό nutella, μία μπάλα παγωτό bueno, κροκάν αμυγδάλου & πουράκια σοκολάτας

8.90

Sweet Habit με πραλίνα Bueno, γκοφρέτα, topping σοκολάτας & παγωτό Sweet Habit σοκολάτα

7.00

All star με πραλίνα φουντουκιού, μία μπάλα παγωτό βανίλια, σοκολάτα Lila Pause, maltesers και πραλίνα bueno

8.90

Toppings

ΓΑΡΝΙΤΟΥΡΕΣ

• Βάφλα €2.50

• Μπάλα παγωτό €2.00

• Πραλίνα φουντουκιού €0.80
• Πραλίνα λευκή, bitter, bueno €1.20
• Μέλι Οίτης €1.00
• Καραμέλα βουτύρου €1.30

• Lila Pause, Maltesers €1.30
• Αμύγδαλο, καρύδι, φουντούκι, φιστίκι, ινδοκάρυδο €1.00
• Καραμελωμένοι ξηροί καρποί (αμύγδαλο, φουντούκι, φιστίκι Αιγ.),
Κροκάν αμυγδάλου €1.20

• Μπανάνα €0.80
• Φράουλα €1.00

• Μπισκότο πτι μπερ €0.60

• Σιρόπι σοκολάτα, φράουλα, καραμέλα, βύσσινο €0.40

• Oreo, digestive, πουράκια, γκοφρέτα €0.90

• Γλυκό του κουταλιού βύσσινο €1.50

• Τρούφα, καραμελάκια χρωματιστά €0.60

• Σαντιγί €0.80
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