€10.00

Triple Sec., Agave Syrup, Lime Juice
€10.00
€12.00
€12.00

€10.00

Salty Skin

€10.00

Skinos Mastiha, White Wine, Lemon Juice, Salt, Soda Water
€10.00
€10.00

€11.00
€10.00
€10.00

Dark Passion

€12.00

Bacardi, Bacardi Spiced, White Chocolate, Passion Fruit, Lime Juice

Spiced Monkeys

€11.00

Monkey Shoulder, Blood Orange, Lime Juice, Pimento Gingemre

Bramble Bubble

€11.00

Bombay Bramble, Blueberry, Lime Juice, Tonic Water

Espresso Martini

€12.00

Skinos Mastiha, Tia Maria, Espresso Shot

Porn Star

€13.00

Grey Goose, Passion Fruit, Vanilla Syrup, Passion Liqueur, Lime Juice

Cocorita

€13.00

Patron Silver Tequila, Mango, Coconut, Salted Caramel, Lime Juice
€13.00

Hendricks Gin, Cucumber, Elderflower Syrup, Lemon Juice, Tonic

Pink Hugo

€10.00

Martini Prosecco, Elderflower Syrup, Mint, Lime, Pink Grapefruit Soda

Passion Fizz

€10.00

Martini Fiero, Martini Prosecco, Passion Fruit, Lime Juice, Soda

Athenian Sprits

€10.00

Ottos Vermouth, Skinos Mastiha, Tonic
€9.00

Aperol Spritz
Aperol, Prosecco Martini, Soda

€10.00

€10.00

€130.00

€11.00
€13.00

€160.00

€22.00
€24.00
€28.00
€28.00
€28.00
€28.00
€28.00
€35.00
€35.00
€47.00

€22.00
€28.00
€28.00
€35.00

Chateau La Coste (Provence)

€35.00
€50.00

€22.00
€28.00
€28.00

Methi (Cabernet Sauvignon)

€32.00

€7.00
€7.00

€120.00 €220.00

Pommery
Blue Sky

€150.00
€150.00

€5.00
€6.00
€4.00

Tonik Water,
€4.00
€4.00
€5.00
€4.50

, Elderflower tonic

€5.00

€4.00

€4.50

Heineken
Sol

€6.00

Heineken

€10.00
€10.00
€12.00
€12.00

€130.00
€130.00
€160.00
€160.00

€10.00
€10.00

€130.00

€10.00

€130.00
€130.00
€160.00
€160.00

€10.00

€10.00

€12.00
€13.00

€170.00

€130.00
€160.00

€130.00

Brunch
Served until 14:00
ΠΙΑΤEΛΛΑ ΜΕ SUSHI
BRUNCH SUSHI PLATTER (12pcs)
4 τεμ Nigiri με ομελέτα
4PCS Tamako / Nigiri with omelette
4 τεμ Nigiri με σολομό καπνιστό
4PCS Smoked salmon / Nigiri with smoked salmon
4 τεμ Φιλαδέλφια Μάκι
4PCS Philadel a Maki

ΑΡΤΟΣΚΕΥAΣΜΑΤΑ / VIENNOISSERIE
Φρεσκοψημένα αφράτα αρτοσκευάσματα / Dailyfreshbaked pastries
€11.00

ΑΒΓΑ ΠΟΣΕ / POACHED EGGS
ΚΑΠΝΙΣΤΟΣ ΣΟΛΟΜΟΣ
€10.00
SMOKED SALMON
Αβγά ποσέ με καπνιστό σολομό σε φρυγανισμένο ψωμί,
σπανάκι σωτέ, τυρί Φιλαδέλφειας, σάλτσα Ολλανδές με τρούφα.
Σερβίρεται με σαλάτα.
Poached eggs and smoked salmon on brown bread, spinach sauté,
Philadelphia cheese and truﬄe-Hollandaise sauce. Served with salad .
ΙΤΑΛΙΚΟ / ITALIAN
€10.00
Αβγά ποσέ με Ιταλικό προσιούτο, βουβαλίσια μοτσαρέλλα σε
φρυγανισμένο ψωμί, σάλτσα Ολλανδές με τρούφα.
Σερβίρεται με σαλάτα.
Poached eggs, Italian prosciutto, buﬀalo mozzarella, on a brown bread
and truﬄe-Hollandaise sauce. Served with salad .

€9.50
ΟΜΕΛΕΤΑ / OMELETTE
Επιλέξετε από τις πιο κάτω επιλογές
Choose from the following and grated your own
Grated cheese / Τυρί
Mushrooms / Μανιτάρια
Bacon / Μπέικον
Ham / Ζαμπόν
Σερβίρεται με τηγανιτές πατάτες και σαλάτα / Served with French fries and salad
ΑΒΓΑ ΤΗΓΑΝΙΤΑ / FRIED EGGS
ΚΥΠΡΙΑΚΟ / CYPRUS BRUNCH
€10.00
Τηγανιτά αβγά σε φρυγανισμένο φραντζολάκι με χαλούμι σχάρας,
παραδοσιακό λουκάνικο και καπνιστή λούντζα.
Φρέσκα αναρή με μέλι και κηρήθρα. Σερβίρεται με σαλάτα.
Fried eggs on a toasted bun with halloumi grilled, traditional Cyprus sausage and
smoked lountza. Fresh anari with honey and honeycomb.
Served with salad.
ΜΠΕΙΓΚΕΛ ΑΝΑΡΗ, ΑΒΟΚΑΝΤΟ
BAGEL ANARI CHEESE AND AVOCADO HASH
Αμερικανικό Μπέιγκελ με σπόρους βρώμης, τηγανιτό αβγό, φρέσκια
αναρή, καπνιστός σολομός, αβοκάντο.
American bagel with oats, fried eggs, fresh anari cheese,
smoked salmon and avocado hash.

€9.00

Vegan dish

Kaliva's Signature dish
ΒΑΦΛΑ / SAVOURY WAFFLE
Τραγανή βάφλα με τυρί Φιλαδέλφεια, καπνιστό σολομό
και αβγό σκράμπλ. Σερβίρεται με σαλάτα.
Waﬄe with Philadelphia cheese, smoked salmon and
scrambled eggs. Served with salad.

€6.00

€10.00

€10.00
ΓΙΑΠΩΝΕΖΙΚΗ ΟΜΕΛΕΤΑ
'TAMAGOYAKI ' JAPANESE OMELETTE
Γιαπωνέζικη ομελέτα με τυρί τσένταρ, σερβίρεται με ρύζι ατμού και σόγιας.
Fluﬀy Japanese Omelette rolled with mature cheddar cheese and
served with sticky rice.

ΑΒΟΚΑΝΤΟ-ΜΑΝΙΤΑΡΙ / AVOCADO-MUSHROOMS
Μαύρο ψωμί σικάλεως με πουρέ αβοκάντο και μανιτάρι σωτέ.
Σερβίρεται με φρέσκα ρόκα και ντοματίνια.
Hash avocado and mushroom sauté on a pumper nickel bread,
arugula salad and marinated cherry tomatoes.

€8.00

ΦΥΤΙΚΟ ΜΠΙΦΤΕΚΙ / VEGAN BURGER
Φυτικό μπιφτέκι σε φρυγανισμένο φραντζολάκι με μαγιονέζα vegan.
Συνοδεύεται με πατάτες και χούμους .
Sauté-plant based burger served in a toasted bun. Accompanied
with French fries and hummus

€14.50

Yogurt & Energy Bowls

Brunch Snacks-sandwich
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ / CHICKEN MELT
€14.00
Μαριναρισμένο στήθος κοτόπουλού με γαρνιτούρα λιωμένου τυριού
τύπου τσένταρ σε βιεννέζικη μπαγκέτα, τηγανιτές πατάτες και σαλάτα.
Marinated chicken breast topped with melted cheddar cheese in a
Viennese baguette. Served with French fries and salad.

ΚΙΝΟΑ ΜΠΟΛ / QUINOA ENERGY BOWL
Τρίχρωμη κινόα, κρεμώδες γιαούρτι, μούρα δάσους, μύρτιλα,
φρέσκια αναρή, γκότζι, ρόδι και μέλι σφενδάμου.
Coloured quinoa, creamy yogurt, berries, blueberries,
fresh anari, goji, pomegranate seeds and maple syrup.

CROQUE MADAME
€9.00
Τραγανό ψωμί, λιωμένο τυρί, ζαμπόν γαλοπούλας, μπεσαμέλ και τηγανιτό
αβγό. Σερβίρεται με φρέσκια σαλάτα.
Double decker sandwich with melted cheese, turkey ham, bechamel
and fried eggs. Served with salad.

ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΜΠΟΛ / YOGURT BOWL
€7.50
Παραδοσιακό γιαούρτι, μέλι ανθεών, καρύδια, γκρανόλα, κηρήθρα μελιού και μούρα.
Yogurt, ower honey, walnuts, granola, honeycomb, and fresh berries.

ΜΠΙΦΤΕΚΙ / BEEF BURGER
€16.00
Φρέσκο βοδινό μπιφτέκι στην σχάρα σε φρυγανισμένο φραντζολάκι
με τηγανιτές πατάτες και φρέσκια σαλάτα.
Char-grilled homemade beef burger served with American BBQ sauce
on a toasted brioche bun, French fries and salad.

€7.50

ΑΝΑΡΗ ΜΕ ΚΑΝΕΛΑ / CYPRUS ANARI CHEESE BOWL
Φρέσκια αναρή με κηρήθρα μελιού, κανέλα, καρύδια, ρόδι και μέλι.
Fresh Cyprus Anari cheese, honeycomb, cinnamon, walnuts,
pomegranate seeds and drizzled with ower honey.

€7.00

Sweets

PANCAKES
€8.00
Ελαφρές και Αφράτες κρέπες με / Fluﬀy light homemade pancakes with
Σιρόπι σφενδάμου, κανέλλα, μπανάνα, καρύδια και ζάχαρη άχνη.
Maple syrup, cinnamon, banana, walnuts, and icing sugar.
Πραλίνα φουντουκιού, κρέμα βανίλιας, μούρα, γκότζι και μπισκότα Oreo.
Chocolate praline, vanilla cream, Bueno, berries, goji, and Oreo biscuits.
ΜΗΛOΠΙΤΑ / APPLE PIE
Σερβίρεται με παγωτό βανίλιας και γλάσο αλμυρής καραμέλας.
Served with vanilla ice-cream and salted caramel sauce.

€7.00

WAFFLES
€9.00
Αφράτες βάφλες με πραλίνα, Bueno, μούρα, μπανάνα, Oreo, και παγωτό βανίλιας.
Homemade waﬄes served with chocolate praline, Bueno, berries,
banana, Oreo biscuits and vanilla ice cream.
RED VELVET PANCAKES
Με κρέμα Φιλαδέλφειας, μαρμελάδα μούρων και σοκολάτα.
Philadelphia frosting, blueberry compote and chocolate.

€9.50

