B unch Menu a la Ca te
SCRAMBLED EGGS
Κρεμώδη αβγά ψημένα στον ατμό,
με φρέσκο πιπέρι και σχοινόπρασο
Creamy steamed eggs, with freshly ground pepper and chives

ΣΟΥΠΑ ΗΜΕΡΑΣ / Soup of the day

ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ / ADD
Prosciutto di Parma / Σολομό Gravlax / Bresaola

Iceberg και σπανάκι με κοτόπουλο sous vide,
αβοκάντο, ντοματίνια, παρμεζάνα
Iceberg and spinach with sous vide chicken,
avocado, cherry tomatoes, parmesan

Prosciutto di Parma / Salmon Gravlax / Bresaola

Ομελέτα με baby σπανάκι, γαλοπούλα fouantre,
μανιτάρια και τυρί Comte με πατάτες pailles
Omelette with baby spinach, fouantre turkey,
mushrooms and Comte cheese with pommes pailles
Benedict eggs ψημένα ποσέ σε φρυγανισμένο
ψωμί μπριός. σερβίρονται με Parma ham, sauce
Hollandaise και μικρή σαλάτα
Benedict eggs poached, on a toasted brioche bread.
served with Parma ham, sauce Hollandaise & small salad

Scotch egg Shakshuka

αβγό bio σε κρούστα πάνκο, σερβιρισμένο
με πράσινη σαλάτα και πατάτες pailles
organic egg in a panko crumb,
served with green salad and pommes pailles

Steak & eggs hash

Μπουκιές από μοσχάρι γάλακτος, πατάτες, πιπεριές,
κόκκινο κρεμμύδι και γλυκιά πάπρικα με αβγά μάτια
Veal bites, potatoes, peppers, red onion
and sweet paprika with sunny-side-up eggs

ΣΑΛΑΤΕΣ / SALADS

Quinoa με φέτα, cranberries, ψητή γλυκοπατάτα,
κάσιους και σπόρους κολοκύθας
Quinoa with feta, cranberries, baked sweet potato,
cashews and pumpkin seeds

ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΑ / MAIN COURSES
Παπαρδέλες με φουρνιστή ντομάτα,
παλαιωμένο ανθότυρο και ρόκα
Pappardelle with oven-baked tomato,
aged anthotiro cheese and rocket
Rigatoni Carbonara με guanciale & φρέσκο πιπέρι
Rigatoni Carbonara with guanciale & freshly ground pepper
Bolognese με ραγού από μοσχάρι & μανιτάρια
Bolognese with beef and mushroom ragu

Egg skillet

αβγά μάτια με ψητά xωριάτικα λουκάνικα,
χόρτα ραγού και breakfast potatoes
sunny-side-up eggs with roasted country style
sausages, greens ragu and breakfast potatoes
Croque Monsieur με ζαμπόν ή γαλοπούλα
fouantre, γραβιέρα και μικρή σαλάτα
Croque Monsieur with ham or fouantre turkey,
graviera cheese and small salad
Open-face sandwich με σολομό Gravlax, αγγούρι,
αβοκάντο, yogurt mayo (brioche ή πολύσπορο ψωμί)
Open-face sandwich with salmon Gravlax, cucumber,
avocado, yogurt mayo
(brioche or multigrain bread)

Quiche τάρτα ημέρας με μικρή σαλάτα
Quiche tart of the day served with a small salad
Pinsa a la Romana με mozzarella buffalo,
ντοματίνια, chorizo, βασιλικό
Pinsa a la Romana with buffalo mozzarella,
cherry tomatoes, chorizo, basil
Steak sandwich με παρμεζάνα, ρόκα,
μουστάρδα και αγγούρι πίκλα
Steak sandwich with parmesan, rocket,
mustard and pickled cucumber

Mini Black Angus burgers με σπιτική πίκλα,
δαμάσκηνο κέτσαπ και chips λαχανικών
Mini Black Angus burgers with homemade pickles,
prune ketchup and vegetable chips
Κεφτεδάκια ζυμωμένα με N’duja, πασάτα ντομάτας
με σταφίδες, πουρές παρμεζάνα και σπανάκι
Florentine
Meatballs made with N’duja, tomato passata
with raisins, parmesan and Florentine spinach purée
Σολομός σε miso από λωτούς, με σπαράγγια, κρέμα
σελινόριζας & σάλτσα Moscato d’Asti με κηρήθρα
Salmon in a persimmon miso with asparagus, celery
root cream and Moscato d’Asti sauce with honeycomb
Κοτόπουλο παγιάρ ψημένο με βότανα φθινοπωρινά,
σερβίρεται με μικρή σαλάτα & ταρτάρ αβοκάντο
Paillard chicken cooked with autumn herbs,
served with a small salad and avocado tartare
Flap steak Black Angus, baby gem,
Σαν Μιχάλη Gold24 & τραγανή τερίνα πατάτας
Flap steak Black Angus, baby gem,
San Michali Gold24 and crispy potato terrine

Nobilis Buffet Menu
Ποικιλία από εκλεκτά γαλακτοκομικά
(γάλα, γιαούρτι, κρέμα βανίλιας)

Variety of fine dairy products
(milk, yogurt, vanilla cream)

Σαλάτα από φρέσκα φρούτα εποχής & εξωτικά
Fresh seasonal fruit and tropical fruit salad

Μίνι κρουασάν, cinnamon rolls,
chouquettes & αβγοφέτες από γλυκό μπριός
Mini croissants, cinnamon rolls, chouquettes
and sweet brioche French toast

Pancakes / Carrot cake / Red velvet cake
Apple crumble με σταφίδες & cranberries
Apple crumble with raisins and cranberries

Granola, ωμοί ξηροί καρποί και superfoods,
μαρμελάδες, μέλι, φιστικοβούτυρο,
Nutella, βούτυρο αμυγδάλου και άλειμμα
πραλίνας με ταχίνι

Granola, raw nuts and superfoods, marmalades, honey,
peanut butter, Nutella, almond butter
and praline paste with tahini

Ζεστή μπουγάτσα με γλυκιά κολοκύθα & πεκάν
Warm bougatsa with sweet pumpkin and pecan nuts

Tres leches cake με σάλτσα καραμέλα
Tres leches cake with caramel sauce

Φρεσκοψημένα ψωμακια
(ολικησ αλεσησ, πολυσπορο)

Freshly baked buns
(wholemeal, multigrain)

T R O L L E Y C O C K TA I L S

SMOOTHIES

Bellini

Nobilis Smoothie

Prosecco, Crème de peach

Γαλα καρυδασ, μπανανα, Αναμεικτα φρεσκα φρουτα γιαουρτι
Coconut milk, banana, Mixed fresh fruit yogurt

Say Bon Appetite

Prosecco and fresh pomegranate, orange and mint

Say Smoothie

Γαλα Αμυγδαλου, μπανανα, Αναμεικτα Μουρα
Almond Milk, Banana, Mixed Berries

Kir Royale

Champagne, Crème de Cassis, lemon peel

COCKTAILS
Bloody Mary

Vodka, Tomato juice, Fresh lemon juice,
Worcestershire sauce, Himalayan & flavor
with celery salt, black pepper and Tabasco

Blackberry mojito

Pampero Especial, Stevia syrup,
Fresh lime juice, Mint, Blackberries

Aperol by Say

COFFEES
H OT

Latte

Ελληνικός / Greek

Καφές Φιλτρου

Ελληνικός Διπλός
Double Greek

Filter Coffee
Liqueur Coffee

Espresso

Nes Café

Espresso Διπλός
Double Espresso

COLD

Cappuccino
Cappuccino Διπλός /
Double Cappuccino

Freddo Espresso
Freddo Cappuccino
Nescafé Frappé

Aperol, Prosecco, Pink Grapefruit Soda, Cucumber

TEA SELECTIONS

FRESH JUICES

Purple Negroni

Hot Tea
Ice Tea

Φυσικος Χυμός
Πορτοκάλι
Fresh Orange Juice

Tanqueray gin, Campari, Antica Formula,
Butterfly pea tea

Espresso Chocolate Martini

Tito’s Vodka, Espresso, Vanilla Syrup,
Coffee liqueur, Chocolate Bitter

CHOCOLATES
Σοκολάτα Ζεστή | κρύα
Hot | Cold Chocolate
Milkshake

Φυσικός Χυμός
Ανάμεικτος
Fresh Mixed Juice

Για τις παρασκευές μας χρησιμοποιούμε παρθένο ελαιόλαδο. Αν έχετε οποιαδήποτε αλλεργία Ή ειδική διατροφική απαίτηση, παρακαλούμε ενημερώστε το σερβιτόρο.
Όλες οι τιμές είναι σε Ευρώ. Οι τιμές ισχύουν έως το Δεκέμβριο του 2021. Στις τιμές περιλαμβάνονται: Σέρβις, Δημοτικός Φόρος και το ανάλογο ΦΠΑ. Αγορανομικός Υπεύθυνος: Γεωργιοσ Κορασιδησ
We use virgin olive oil. Fried foods are fried in corn oil. Please inform your waiter if you have any food allergies or dietary needs. All prices are in Euro. Prices are valid until December 2021.
Prices include: Service charge, Municipal Tax and VAT. Managing Director: George Korasidis

