Σαλάτες
Salads
Αmmos χωριάτικη
με ντοματίνια, αγγουράκι, φρέσκο κρεμμυδάκι, κριθαρομπουκιές, κρίταμο,
κάπαρη, φρέσκια ρίγανη και ελαιόλαδο
Αmmos Greek salad
with cherry tomato, fresh onions, barley rusk, sea fennel, capers, fresh oregano
and virgin olive oil
€9
Greek Caesar
με γραβιέρα Σκύρου, καρδιές μαρουλιού, χειροποίητη μαγιονέζα λεμονιού και
φιλέτο κοτόπουλο
Greek Caesar
with Skyrian gruyere, lettuce, homemade lemon mayonnaise and chicken fillet
€10
Βλήτα
με φιλέτο ντομάτα κονφί, μυρωδικά, ψητό μανούρι και ζυμωτό ψωμί σχάρας
Local Greens
with tomato confit, herbs, grilled “manouri” and grilled bread
€8
Δροσερή σαλάτα κινόας
με ντοματίνια, κόλιανδρο, ξύσμα lime, αγγουράκι και αβοκάντο
Cold Quinoa salad
with cherry tomato, coriander, lime zest, cucumber and avocado
€11

Lunch Time
Ποικιλία ψωμιών
Ζυμωτό ψωμί, παξιμάδια, ελιές με ξύσματα και μυρωδικά
Variety of breads
Homemade bread, barley rusk, olives with citrus zest and herbs
€3
Mini Burgers
2 mini burgers με μοσχαρίσιο κιμά και κιμά κοτόπουλου, ντομάτα, πράσινη σαλάτα,
μπέικον, τυρί Εmmental, καραμελωμένα κρεμμύδια και διπλοτηγανιτές πατάτες
Mini Burgers
2 mini burgers with fresh minced beef and chicken, tomato, green salad, bacon,
emmental cheese, caramelized onions and double fried potatoes
€12

Club sandwich
με φιλέτο κοτόπουλο, μπέικον, τυρί Emmental, μαρούλι, ντομάτα
και χειροποίητη μαγιονέζα
Club sandwich
with chicken fillet, bacon, emmental cheese, lettuce, tomato
and homemade mayonnaise
€9
Tortilla
με χοιρινό μπριζολάκι, σάλτσα γιαουρτιού, τυρί emmental, μαρούλι και ντομάτα
Tortilla
with pork steak, yogurt sauce, emmental cheese, lettuce and tomato
€8

Σπαγγέτι Νάπολι
με κομμένη φρέσκια ντομάτα, βασιλικό και παρμεζάνα

Σάντουιτς λαχανικών
με πολύσπορο ψωμί, κασέρι, σάλτσα λιαστής ντομάτας και ψητά λαχανικά

Spaghetti Napoli
with freshly sliced tomatoes, basil and parmesan cheese
€8

Vegetable Sandwich
with multigrain bread, dried tomato sauce and grilled vegetables
€7

Τοστ
με τυρί Εmmental και γαλοπούλα ή ζαμπόν
Toast
with Εmmental cheese and turkey or ham slices
€3

Πιάτο Ημέρας
Dish of the Day
€10

Επιδόρπια
Desserts

Καφέδες
Coffee
Καπουτσίνο/Cappuccino
€4
Εσπρέσσο/Espresso
€2

Γλυκά του κουταλιού/Traditional jams
€3
Χειροποίητο Παγωτό Ammos/ Handmade Ammos ice cream
€5
Γιαούρτι με μέλι/Yogurt with honey
€5
Φρουτοσαλάτα/Fruit salad
€5

Διπλό Εσπρέσσο/Double Espresso
€3,5
Καφές φίλτρου/Filter Coffee
€2,5
Φρέντο καπουτσίνο/Freddo Cappuccino
€4
Φρέντο εσπρέσσο/Freddo Espresso
€3,5
Ελληνικός καφές/Greek Coffee
€2,5
Nescafe Φραπέ/Nescafe Frappe
€3

Ροφήματα
Beverages

Ποτά
Drinks

Παγωμένο Τσάι/Ice tea
€4

Αλκοολούχα Ποτά/Alcoholic drinks
€8

Τσάι του βουνού/Mountain Tea
€3

Αναψυκτικά/Soft drinks
€3

Πράσινο Τσάι αρωματισμένο “Καλοκαιρινό Μονοπάτι”/Flavoured green tea
“Summer Trail”
€3,5

Ανθρακούχο Νερό/Sparkling water
€3

Μαύρο Τσάι “Lady Grey”/Black Tea “Lady Grey”
€3,5
Τσάι Φρούτων “Agra”/Fruit Tea “Agra”
€3,5
Σοκολάτα/Chocolate
€4
Φρέσκοι Χυμοί/Fresh Juice
€4

Κοκτεϊλ/Cocktails
€12
Μη Αλκοολούχο Κοκτεϊλ/Non alcoholic cocktails
€7
Μπύρες/Beer
€5
Νερό μπουκάλι/Bottle water
€2
Ούζο/Ouzo
€4
Τσίπουρο/Tsipuro
€4
Ούζο ή Τσίπουρο με μεζέ/Ouzo or Tsipuro with snack
€8
Ποτά Special/Special drinks
€12
Ποτήρι Κρασί/Glass of wine
€4

Αγορ. Υπεύθ.: ΜΑΝΤΑ ΑΝΝΑ. Οι τιμές περιλαμβάνουν όλους τους νόμιμους φόρους.
Το κατάστημα διαθέτει έντυπα δελτία για τη διατύπωση οποιασδήποτε διαμαρτυρίας.
Το λάδι στα τηγανητά είναι ηλιέλαιο, το φρέσκο λάδι αγνό παρθένο ελαιόλαδο

