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Χειροποίητα ψωμιά, μαρμελάδα και άλλειμα. Homemade breads, jam and butter. 3,50 €

Ελληνική απλή ομελέτα.    Plain omelet. 3,50 €

Ελληνική ομελέτα με φέτα Greek omelet with feta cheese 5,00 €
και τομάτα. and tomatoes.

Αυγά τηγανητά με μπέικον Fried eggs with bacon 5,50 €
ή λουκάνικα Μονεμβασίας. or Monemvasian sausage.  

Αυγά καγιανά με φέτα ‘’kagiana’’ eggs with tomatoes 6,00 €
και τομάτα. and feta cheese.

Αυγά καγιανά με τομάτα, φέτα ‘’kagiana’’ eggs with tomatoes, feta 6,50 €
και λουκάνικο Μονεμβασίας. cheese and Monemvasian sausage.

Αυγά χωριανά χωριανά με τομάτα, "Horiana" eggs with tomatoes, 6,50 €
αρωματισμένο γιαούρτι και σύγκλινο Μάνης. flavoured yogurt and Mani"s siglino.

Αυγά ποσέ. Boiled eggs. 3,50 €

Αυγά Benedict με σπανάκι. Benedict eggs with spinach 8,00 €
 and smoked pork.

Αυγά Benedict με καπνιστό σολωμό. Benedict eggs with smoked salmon. 10,00 €

Ριγανάδα Μάνης με ξινομυζήθρα, Mani's riganada with xinomyzithra, 5,00 €
τοματίνια, ελιές και σύγκλινο. cherry tomatoes, olives and syglino.

Φρέσκιες σπιτικές τηγανίτες Homemade pancakes 6,00 €
με ganache σοκολάτας. with chocolate ganache.

Σοκολατένια pancakes Chocolate pancakes 5,50 €
με κρέμα και μπισκότα Oreo. with cream and Oreo.

Pancakes red velvet Red velvet pancakes 7,00 €
με cream cheese και maple syrop. with cream cheese and maple syrop.

Γιαούρτι με φρούτα και μέλι. Yogurt with honey-fresh fruits. 4,00 €

Γιαούρτι με granola, φρούτα και μέλι. Yogurt with granola-fresh fruits
 and honey. 4,50 €

Ποικιλία δημητριακών   Cereals-fresh milk. 3,50 €
συνοδευόμενα με φρέσκο γάλα.

Ποικιλία αλλαντικών - τυριών Platter with cold cuts and cheese 7,00 €
συνοδευόμενα με σπιτικά κριτσίνια.   with breadsticks. 

Σπιτική μπουγάτσα. Homemade ‘’bougatsa’’. 4,00 €

Κρουασάν βουτύρου. Butter croissant. 3,00 €

Κρουασάν με γέμιση. Croissant with different stuffing. 3,50 €

Χειροποίητη τυρόπιτα ή σπανακόπιτα. Handmade cheese pie or spinach pie. 4,00 €

Continental Breakfast Continental Breakfast 10,00 €
(Επιλογή από γαλλικό καφέ ή τσάι,  (Breakfast served with coffee or tea, 
φρέσκος χυμός πορτοκαλιού, διαφορετικά fresh orange juice, different 
είδη ψωμιού, κρουασάν βουτύρου,  kinds of bread, butter croissant, 
σπιτική μαρμελάδα, μέλι, βραστό αυγό). homemade jam or honey, boiled egg).  

WiFi Network: moniemvasis hot spot  Password: moniemvasis


