


Ροφήματα
Beverages

Ελληνικός καφές / Greek coffee
 
Διπλός ελληνικός καφές / Double Greek coffee

Καφές φίλτρου / Filter coffee

Εσπρέσσο / Espresso

Διπλός εσπρέσσο / Double Espresso

Στιγμιαίος καφές / Instant coffee

Καπουτσίνο / Cappuccino

Ποικιλία από τσάι Ronnefeldt / Selection of Ronnefeldt teas

Σοκολάτα ζεστή ή κρύα / Hot or cold Chocolate

Φρέντο εσπρέσσο / Freddo Espresso

Φραπέ / Frappe instant coffee

Φρέντο καπουτσίνο / Freddo Cappuccino

Φρέσκος χυμός Πορτοκαλιού ή γκρέιπφρουτ / 
Fresh orange or grapefruit juice

Φρέσκοι χυμοί φρούτων & λαχανικών 
Fresh fruit & vegetable juices 

* χρεώσεις βάση κατανάλωσης / charges apply upon consumption

Vanoro intelligence                              5,00€
αβοκάντο, χυμός φρέσκου αχλαδιού, φύλλα μέντας, χυμός μοσχολέμονου
avocado, fresh pear juice, mint springs, lime juice

Feel young juice                              5,00€
λεμόνι, παντζάρι, καρότο, μήλο
lemon, beetroot, carrot, apple

Vitamin C boost                              5,00€
πορτοκάλι, ροζ γκρέιπφρουτ, φράουλες 
orange, ruby grapefruit, strawberries

Smoothies γιαουρτιού
YOGHURT SMOOTHIES

 

Blueberry muesli smoothie                             6,00€
Βατόμουρα, μούσλι, βανίλια, βιολογικό γιαούρτι, βιολογικό γάλα
blueberries, muesli, vanilla, organic yoghurt, organic milk

Apricot energizer                              6,00€
Αποξηραμένα βερύκοκα, μπανάνα, ωμό αμύγδαλο, 
λιναρόσπορος, οργανικό γάλα, οργανικό γιαούρτι
dried apricots, banana, blanched almonds, linseed, 
organic milk, organic yoghurt

Vanoro strength                              6,00€
καρύδια, σύκα, βανίλια, ταχίνι, κάρδαμο, γάλα αμυγδάλου
walnuts, figs, vanilla, tahini, cardamom, almond milk 



Προτάσεις Μενού Πρωινού  
Breakfast Set Menus

Όλα μας τα αυγά είναι ελεύθερης βοσκής / All our eggs are free range and hand harvested

Τα επιλεγμένα μενού είναι κατ’ άτομο / Breakfast set menus are per person

Ελληνικό Πρωινό Vanoro / 
Vanoro greek breakfast

Ελληνικός καφές, φρέσκος χυμός πορτοκάλι, χωριάτικο ψωμί, 
κουλούρι Θεσσαλονίκης, θυμαρίσιο μέλι Κρήτης, βούτυρο Κέρκυρας 
και ελληνικές μαρμελάδες, επιλογή απο ελληνικές πίτες,
ομελέτα με φρέσκα τοματίνια, ελιές, φέτα και φρέσκια ρίγανη, 
γιαούρτι με γλυκό κουταλιού βύσσινο

Greek coffee, fresh orange juice, country bread, 
Thessaloniki’s “koulouri” bun, Cretan thyme honey, 
Corfu butter and Greek marmalades, selection of Greek pies, 
omelet with fresh cherry tomatoes, olives, feta cheese and 
fresh oregano, yoghurt with sour cherry sweet preserve

Πρωινό Ευεξίας /  
Wellness breakfast

Επιλογή απο τσάι, φρέσκος χυμός πορτοκάλι ή γκρέιπφρουτ,
γιαούρτι χαμηλών λιπαρών με χειροποίητο μούσλι,
φρέσκα φρούτα εποχής, αυγά ποσέ σε ψωμί ολικής με αβοκάντο,
επιλογές απο ψωμιά ημέρας, θυμαρίσιο μέλι Κρήτης,
βούτυρο Κέρκυρας και ελληνικές μαρμελάδες

Selection of Ronnefeldt teas, fresh orange or grapefruit juice,
low-fat yoghurt with homemade muesli, fresh seasonal fruits
poached eggs on wholegrain bread with avocado,
selection of daily baked breads,
Cretan thyme honey, Corfu butter and Greek marmalades

Ευρωπαϊκό Express Πρωινό /
Continental express breakfast

Καφές της επιλογής σας, φρέσκος χυμός πορτοκάλι,
επιλογές απο ψωμιά ημέρας και σφολιάτες, θυμαρίσιο μέλι Κρήτης, 
βούτυρο Κέρκυρας και ελληνικές μαρμελάδες

Coffee of your choice, fresh orange juice,
selection of daily baked breads and pastries, 
Cretan thyme honey, Corfu butter and Greek marmalades



Αυγά και επιπλέον επιλογές
Eggs and extra choices

 

Δυο αβγά της επιλογής σας
και επιλογή απο μπέικον χοιρινό, μπέικον γαλοπούλας, 
μανιτάρια, πατάτες baby ή χωριάτικα λουκάνικα 
Two eggs any style
and choice of pork bacon, turkey bacon, mushrooms, 
baby potatoes or village sausages

Pancakes με ταχίνι και φυστίκι Αιγίνης
Pancakes with tahini and pistachio

Καλάθι με επιλογές ψωμιού και σφολιάτες, 
θυμαρίσιο μέλι Κρήτης, βούτυρο Κέρκυρας και ελληνικές μαρμελάδες
Breadbasket with selection of bread and pastries, 
Cretan thyme honey, Corfu butters and Greek marmalades

Σπιτικό κέικ
Homemade cake 

Γλυκό του κουταλιού βύσσινο
Sour cherry sweet preserve

Γιαούρτι με θυμαρίσιο μέλι Κρήτης και καρύδια
Yoghurt with Cretan thyme honey and walnuts

Παρφέ γιουρτιού με φρέσκα φρούτα, μούσλι και μέλι
Yoghurt parfait with fresh fruits, muesli and honey

Χειροποίητη μπουγάτσα Θεσσαλονίκης
Handmade “bougatsa” pie of Thessaloniki 
(phyllo pastry with semolina cream)

Χειροποίητη πίτα ημέρας
Handmade pie of the day

Παρακαλούμε ενημερώστε μας για τυχόν αλλεργίες σε συγκεκριμένα τρόφιμα 
για να σας καθοδηγήσουμε κατά την επιλογή των πιάτων.
Please inform us for any allergies so that our staff can guide you through the menu.

Aγορανομικός Υπεύθυνος: Εύα Χασάπη
Market Responsible Inspector: Eva Chasapi

Το κατάστημα υποχρεούται να διαθέτει έντυπα δελτία
σε ειδική θήκη δίπλα στην έξοδο, για οποιαδήποτε διαμαρτυρία
The establishment is obliged to have printed complaint forms 
available in a special location near the exit

Όλες οι τιμές είναι σε Ευρώ και περιλαμβάνουν τους ισχύοντες φόρους
All prices are in Euro and include applicable taxes


