EGGS & OMELETS
Αυγά ποσέ µε prosciutto

Αυγά ποσέ, πάνω σε φρυγανισµένο
ψωµάκι µε προζύµι & βούτυρο τ. Κερκύρας
µε prosciutto

>

Aυγά Benedict
µε καπνιστό σολοµό

Αυγά ποσέ, πάνω σε φρυγανισµένο
ψωµάκι µε προζύµι & βούτυρο τ. Κερκύρας µε
φιλέτο καπνιστού σολοµού & σάλτσα
φρέσκου βουτύρου Hollandaise

> µε µπέικον & τριµµένες
τηγανιτές πατάτες

Αυγά ποσέ, πάνω σε φρυγανισµένο ψωµάκι
µε προζύµι & βούτυρο τ. Κερκύρας,
µε τραγανό µπέικον, τριµµένες
τηγανιτές πατάτες, Grana Padano & σάλτσα
φρέσκου βουτύρου Hollandaise

Τηγανητά αυγά
µε πατάτες & λουκάνικα
Αφράτη οµελέτα
µε µπέικον
>

Μπέικον, µανιτάρια, πράσινη πιπεριά,
ένταµ, γραβιέρα & κρεµµύδι

>

A LL DAY CLASSICS
Burgers, Tartines, Pizza & Snacks

Cheddar burgers

2 burgers µε ψωµάκι brioche,
τσένταρ & napi sauce.
Συνοδεύονται από τηγανιτές πατάτες

PANCAKES & DESSERTS
Pancakes µε
φρούτα του δάσους

Αφράτα pancakes µε βατόµουρο
& αρωµατική κρέµα βανίλιας.
Απολαύστε µε σιρόπι σφένδαµου

Barbeque burgers

Choco Pancakes

2 burgers µε ψωµάκι brioche,
µπέικον, τσένταρ & barbeque sauce.
Συνοδεύονται από τηγανιτές πατάτες

Αφράτα pancakes, περιχυµένα µε
ζεστή πραλίνα & κροκάν φουντουκιού

Tartine µε κοτόπουλο

Κοτόπουλο & καπνιστό
τυρί Μετσόβου σε φρυγανισµένο ψωµάκι

Ψηµένες brioche αυγοφέτες,
βουτηγµένες σε κανέλα & ζάχαρη.
Συνοδεύεται µε κρέµα βανίλιας

Chicken quesadilla

Μηλόπιτα

French toast

Τορτίγια µε κοτόπουλο,
πιπεριά & sauce γιαουρτιού

Chicken club sandwich

Κοτόπουλο, γαλοπούλα & sauce µουστάρδας.
Συνοδεύεται από τηγανιτές πατάτες

Pinsa Margherita

µε τυρί, σάλτσα τοµάτας, ντοµατίνια & βασιλικό

Pinsa Special

µε σάλτσα τοµάτας, τυρί, ζαµπόν, µπέικον,
µανιτάρια, πράσινη & κόκκινη πιπεριά & βασιλικό

SMOOTHIES & JUICES

µε γραβιέρα&ένταµ

Cookie Lover

Γάλα & γιαούρτι µε µπανάνα,
τριµµένο µπισκότο Μιράντα & Oreo,
γκρανόλα, βρώµη & σιρόπι λευκής σοκολάτας

Γραβιέρα & ένταµ

White Omelet

Έκρηξη
Με ασπράδια αυγών & τυρί ένταµ
πρωτεïνών!

Spicy vegeterian
Χυµός τοµάτας & καρότου, τζίντζερ,
σέλερυ, σπιτική λεµονάδα & πιπερόµελο

5 fruits

Ρόφηµα σόγιας µε βανίλια, µήλο,
αχλάδι, µπανάνα, blueberries & raspberries,
τριµµένο µπισκότο & σιρόπι λευκής σοκολάτας

Basket µε ποικιλία από ψωµάκια

Banoffee

Γάλα, γιαούρτι, τριµµένο µπισκότο,
µπανάνα & sauce καραµέλας

Nέο!

Raspberry

Raspberries, τριµµένο µπισκότο,
mix µε γεύση γιαούρτι & γάλα

Φρέσκος χυµός πορτοκαλιού

SALADS

Φρέσκος ανάµικτος χυµός µε
φρούτα εποχής

Ανάµεικτα λαχανικά µε
παναρισµένο αυγό ποσέ

Φρέσκια σπιτική λεµονάδα

Μαρούλι, iceberg, λάχανο & καρότο,
τοµατίνια, παναρισµένο αυγό ποσέ,
παξιµαδάκια λαδιού & sauce από
µουστάρδα Dijon, ελαιόλαδο & λεµόνι

Classic, sparkling ή frozen

Σαλάτα Quinoa

Quinoa µε γλυκά τοµατίνια,
κάσιους & vinaigrette πεπαλαιωµένου
βαλσάµικου & µυρωδικών

Κοτόπουλο

Μαρούλι iceberg, κοτόπουλο, ένταµ,
τοµάτα, κόκκινες πιπεριές, καλαµπόκι,
ελιές, mayo-mustard sauce & πάπρικα

Πράσινη σαλάτα µε σολοµό

Μαρούλι iceberg, ρόκα, τοµατίνια, άνηθος,
αγγούρι & honey-mustard sauce

Του Καίσαρα

FLOCAFE
HEALTHY BOWLS

BRUNCH COCKTAILS

Γιαούρτι 2% µε Granola

The sinful choice

Γιαούρτι 2% µε
µέλι & καρύδια

Βότκα, χυµός τοµάτας, σέλερυ,
πιπερόµελο,
Worcestershire sauce & celery bites

µε φρούτα του δάσους ή σοκολάτα

Bloody Mary

Mimosa

Μαρούλι iceberg, ψητό κοτόπουλο,
κρουτόν, τριµµένη παρµεζάνα & Caesar΄s sauce

Αφρώδης οίνος & χυµός πορτοκάλι

FLOCAFE BREAKFAST CHOICES
Continental
Καφές (της επιλογής σας), φρέσκος χυµός πορτοκάλι, basket µε ποικιλία από ψωµάκια και µαρµελάδες, µέλι, βούτυρο τ. Κερκύρας, τυρί ένταµ & καπνιστή γαλοπούλα

American
Καφές (της επιλογής σας), φρέσκος χυµός πορτοκάλι, basket µε ποικιλία από ψωµάκια, επιλογή ανάµεσα σε αυγά

Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤHΣ ∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ∆ΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ).
Πληροφορίες για τις πρώτες ύλες µας: Η σαντιγί είναι από φυτική κρέµα. Τα γλυκά, τα cookies, τα διάφορα αρτοσκευάσµατα (πίτες, κουλούρια), τα κέικ, τα σφολιατοειδή, τα croissants, το κοτόπουλο (προψηµένο),
είναι προϊόντα βαθιάς κατάψυξης µε τη µέθοδο IQF, που τους επιτρέπει να διατηρούν αναλλοίωτα όλα τα θρεπτικά τους συστατικά. Τα pancakes, blueberries, raspberries, µπιφτέκια burgers, πίτσες & ο καπνιστός σολοµός είναι κατεψυγµένα.
Το κατάστηµα υποχρεούται στην έκδοση διπλότυπων αποδείξεων ή αναλυτικών αποδείξεων µηχανής, θεωρηµένων από τη ∆.Ο.Υ. Στις τιµές περιλαµβάνονται όλες οι νόµιµες επιβαρύνσεις.
Το κατάστηµα υποχρεούται να διαθέτει έντυπα δελτία, σε ειδική θήκη δίπλα στην έξοδο, για τη διατύπωση οποιασδήποτε διαµαρτυρίας. Απαγορεύεται η ανατύπωση µέρους ή του συνόλου του τιµοκαταλόγου χωρίς την άδεια της GOODY’S Α.Ε.
Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά µε τα προϊόντα µας, µη διστάσεις να ρωτήσεις το προσωπικό µας, ειδικά στην περίπτωση δυσανεξίας ή αλλεργίας είναι διαθέσιµες όλες οι πληροφορίες που προβλέπονται από τη σχετική νοµοθεσία (ΕΚ 1169/11).

