
breakfast menu



ΠΡΩΙΝΑ
Τα πρωινά σερβίρονται στο δωμάτιό σας από τις 8:30 έως τις 11:00π.μ.
Παρακαλούμε ενημερώστε μας από την προηγούμενη μέρα.

Classic .................................................................................7,00
 Καφές ή τσάι*, φρέσκο ψωμί ψημμένο, βούτυρο,
 μαρμελάδα ή μέλι, φρέσκος χυμός πορτοκάλι,
 αυγά βραστά ή τηγανιτά ή ομελέτα.

Παιδικό ...............................................................................7,00
 Γάλα με δημητριακά, φρέσκο ψωμί ψημμένο, βούτυρο,
 μαρμελάδα ή μέλι ή μερέντα, αυγά βραστά ή τηγανιτά με μπέικον.

Special .................................................................................8,00
 Καφές ή τσάι*, φρέσκο ψωμί ψημμένο,
 βούτυρο, μαρμελάδα ή μέλι, φρέσκος χυμός
 πορτοκάλι, αυγά με μπέικον ή ομελέτα
 με ζαμπόν ή γαλοπούλα και γραβιέρα Νάξου,
 γιαούρτι με φρέσκα φρούτα.

Margaret .......................................................................... 10,00
 Καφές ή τσάι*, φρέσκο ψωμί ψημμένο, βούτυρο,
 μαρμελάδα ή μέλι, φρέσκος χυμός πορτοκάλι,
 αυγά τηγανιτά, φέτες ζαμπόν ή γαλοπούλα και γραβιέρα 

Νάξου, ντομάτα, λουκάνικα (τύπου φρανκφούρτης),
 μπέικον, γιαούρτι με φρέσκα φρούτα.

Naxian .............................................................................. 12,00
 Καφές ή τσάι*, φρέσκο ψωμί ψημμένο, βούτυρο,
 μαρμελάδα ή μέλι, φρέσκος χυμός πορτοκάλι,
 γραβιέρα Νάξου, ζαμπόνι, ντοματίνια,
 γιαούρτι με μέλι, σταφύλια, πεπόνι, καρπούζι.

BREAKFAST
Breakfast is served in your room from 8:30 until 11:00 in the morning.
Please inform us the day before

Classic .................................................................................7,50
 Coffee or tea*, fresh toasted bread,
 butter, marmalade or honey, fresh orange juice,
 boiled or fried eggs or omelet.

Children’s ...........................................................................7,00
 Milk with cereals, fresh toasted bread, butter, marmalade, 

honey or chocolate praline, boiled or fried eggs with bacon.

Special .................................................................................8,00
 Coffee or tea*, fresh toasted bread,
 butter, marmalade or honey, fresh orange juice,
 fried eggs with bacon or omelet
 with ham or turkey and naxian gruyere,
 yogurt with fresh fruit.

Margaret .......................................................................... 10,00
 Coffee or tea*, fresh toasted bread,
 butter, marmalade or honey, fresh orange juice,
 slices of ham or turkey and and naxian gruyere,
 tomato, sausages (frankfurt type), bacon,
 yogurt with fresh fruit.

Naxian .............................................................................. 12,00
 Coffee or tea*, fresh toasted bread, butter, marmalade 

or honey, fresh orange juice, naxian gruyere,
 zamboni (traditional naxian ham), cherry tomatoes, 

yogurt with honey, grapes, melon, watermelon.

* Καφές της επιλογής σας:
• Καφέ Λάτε
• Καφέ Αμερικάνο
• Φίλτρου
• Νες καφέ
• Καπουτσίνο
• Εσπρέσσο
• Ελληνικός Kαφές
• Νες καφέ Φραπέ
• Φρέντο Kαπουτσίνο
• Φρέντο Εσπρέσσο

* Τσάι της επιλογής σας:
• Πράσινο
• English Breakfast
• Earl Grey

* Coffee of your choice:
• Cafe Latte
• Cafe Americano
• Filter coffee
• Nescafe
• Cappuccino
• Espresso
• Greek coffee
• Nescafe frappe
• Freddo Cappuccino
• Freddo Espresso

* Tea of your choice:
• Green
• English Breakfast
• Earl Grey


