
Cycladic Cafe  
Τα αυγά μας / Our eggs  
Αυγά φούρνου με κρέμα παρμεζάνας, τραγανό προσούτο,                                                               12,00€ 
ψημένα τοματίνια και φρυγανισμένο ψωμί   
Oven eggs with parmesan, crispy prosciutto, grilled cherry tomatoes and crispy bread  
  
Αυγά ποσέ σε τραγανή Ναξιώτικη πατάτα και αχνιστό σπανάκι                                                          12,00€ 
Poached eggs on a bed of fried potato from Naxos and sautéed spinach                                        
  
Αβοκάντο on toast, chili flakes, lime, κόλιανδρο, φυστίκια Αιγίνης                                          8,00€ 
και φρέσκο κρεμμυδάκι  
Avocado on toast, chili flakes, lime, coriander, pistachio and spring onion  
  
Eπιλογή αυγά ποσέ ή scrambled eggs ή καπνιστό σολωμό                                          5,00€ 
Choice between poached eggs, scrambled eggs, smoked salmon  
  
Ομελέτα με τυρί Σαν Μιχάλη και τομάτα  10,00€ 
Omelet with tomato and San Mihali cheese                                       
  

Sandwiches   
Ψωμί dinkel με γαλοπούλα, κατίκι Δομοκού και μουστάρδα μελιού                                              6,50 €   
Dinkel bread sandwich with turkey Katiki cheese and honey mustard  
  
Ψωμί αργής ωρίμανσης με χούμους, avocado, σπανάκι και τομάτα                                               6,50 €   
Sourdough bread, with hummus, avocado, spinach and tomato  
  
Γερμανικό ψωμί με sour cream με κάπαρη, σαλάτα, αγγούρι και  καπνιστός σολωμός               7,50 € 
Deutsche bread with sour cream with caper, salad, cucumber and smoked salmon  
  
Vitello tonnato , Aγιορείτικο ψωμί, σάλτσα τόνου με κάπαρη, ψητό μοσχάρι, σαλάτα και λάδι τρούφας             9,00 € 
Mount Athos bread, tuna sauce with capers, roast beef, salad and truffle oil   
  
Τοστ ζαμπόν - τυρί                                                                                                                                       5,50€ 
Classic ham and cheese grilled toastie   
  
Focaccia με ψητό μανούρι, τομάτα και pesto βασιλικού                                                                     6,50€ 
Focaccia with grilled manouri cheese, tomato and basil pesto   

  

Τα ελαφριά μας γεύματα / Our light meals  
Σούπα ημέρας                                                                                                                                                  8,50€ 
Soup of the day                                           
   

Πίτα ημέρας με ζυμωτό φύλλο, ελαιόλαδο και φρέσκια σαλάτα  7,50€ 
Fresh homemade pie, olive oil and fresh salad                                             
  

Ελληνική με τοματίνια, καπαρόφυλλα, τυρί καλαθάκι Λήμνου, αγγούρι και κριθαρομπουκιές                                  12,00€ 

Greek salad with cherry tomatoes, beet leaves, Limnos cheese, cucumber and rusks  

  

Πράσινη σαλάτα με μαυρομάτικα φασόλια, φακές beluga, σιτάρι, φρέσκια τομάτα και μυρωδικά                                                                10,00€ 

Green salad with black eyed peas, beluga lentils, wheat, fresh tomato and herbs    
   

Σαλάτα με σπαράγγια, αγκινάρες και τοματίνια σχάρας, αρωματισμένα με βασιλικό και σάλτσα αγιολί                                         14,00€ 
Salad with grilled asparagus, artichokes, baby tomatoes and spinach leaves   
with basil and aioli dressing  
  

Σολομός ταρτάρ με αβοκάντο, μάνγκο, μικρόφυλλα σαλατικά, Και dressing εσπεριδοειδών.                                        14,00€ 

Salmon tartar with avocado, mango, small leaf salad greens and citrus fruits dressing  
  
                    

 
                    



Τα ζεστά μας πιάτα / Our hot dishes  

Χειροποίητα ραβιόλι μαιντανόριζας, γαρίδες  και αρωματισμένη μπισκ με lime                                                                    18,00€ 
Handmade parsnip ravioli, shrimps and bisque flavored with lime  
  

Καλαμάρι σχάρας, πατατούλες baby σωτέ, τοματίνια, κάπαρη, ελιές και τρυφερά φύλλα ρόκας                                                                                                 18,00€ 

Grilled squid, baby potatoes sautéed, cherry tomatoes, caper, olive oils and arugula leaves  

  

Spaghetti με ψητά τοματίνια και φρέσκο βασιλικό   9,00€ 

Spaghetti with sautéed cherry tomatoes and fresh basil   

  

Μπιφτέκια από στήθος κοτόπουλο με κόλιανδρο, αβοκάντο και σουσάμι. Σερβίρεται με πράσινη σαλάτα                                      16,00€ 
Chicken balls with coriander, avocado and sesame. Served with salad  

  
Λεπτοκομμένο ψητό μπούτι κοτόπουλο μαριναρισμένο, πατατούλες φούρνου με γιαούρτι, δροσερή 
σαλάτα, ψητή τομάτα και κρεμμύδι.                                      

16,00€ 

Grilled chicken marinated, baby potatoes with yogurt, fresh salad,   
grilled tomato and onion  

Τα γλυκά μας / Our desserts  
  
Μηλόπιτα με κρέμα βανίλιας και κανέλλα                                       5,50€ 
Apple pie with vanilla cream and cinnamon   

  
Lemon pie                                      5,50€ 
Lemon pie   

  
Τάρτα σοκολάτας με αλμυρή καραμέλα                                                                                               5,50€ 
Chocolate tart with salted caramel   

  
Τάρτα με πραλίνα αμυγδάλου και σοκολάτα γάλακτος                                                                     5,50€ 
Νοugatina tart with milk chocolate   

  
Pavlova με φρέσκες φράουλες                                                                                                                 5,50€ 

Pavlova with fresh strawberries   

  

Black velvet (gluten free)                                                                                                                         5,50€ 

  

Carrot Cake                                       3,00€ 

  

Κέικ με αποξηραμένα σύκα, βερίκοκα, cranberry, καρύδια και φλοίδες πορτοκάλι   3,00€ 
Cake with dried figs, apricots, cranberry, nuts and orange slices     
  

Παγωτό Mπεγνής    3,00€/ μπάλα 

(βανίλια, σοκολάτα γάλακτος, sorbet λεμόνι, φιστίκι, brownies με σοκολάτα)  

Ice cream Begnis  
 (vanilla, milk chocolate, sorbet lime, pistachio, chocolate brownies)    

 

 

Catering Skoufa 24A, 10673 Athens, Greece T. +30 210 68 15 555, +30 210 68 15 025  
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