HUNGRY
MORNINGS
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΠΡΩΙΝΟ / BRUNCH
Σ Ε Ρ Β Ι Ρ Ε ΤΑ Ι Α Π Ο 1 0 : 0 0 - 1 5 : 0 0
E V E R Y D AY B R E A K FA S T / B R U N C H
SERVED FROM 10:00-15:00

Crunchy Rainbow

Γιαούρτι 2% με granola, αποξηραμένα και φρέσκα βατόμουρα.
Συνοδεύεται από μέλι.
2% yogurt with granola, fresh and dried berries. Served with honey.

€5,50

B.L.T.

Μπαγκέτα λευκή, μαγιονέζα, μπέικον,
ντομάτα, γκούντα, μαρούλι.
Bacon, mayo, tomato, gouda cheese
and lettuce in a white flour baguette

€4,00

Classic Toast

Αφράτες φέτες brioche γεμισμένες με γκούντα και γαλοπούλα.
Συνοδεύεται από πατάτες τηγανητές και μαγιονέζα.
Brioche slices filled with gouda and turkey.
Served with french fries and mayo.

€4,00

Omelette Rolls

Γεμισμένη με μαλακά τυριά και prosciutto cotto.
Συνοδεύεται απο sauce porcini, πατάτες crunchy και ντοματίνια.
Filled with soft cheese and prosciutto cotto.
Served with porcini sauce, crunchy fries and baby tomatos

€7,50

Glorious (Vegetarian)

Γεμιστή ομελέτα με λαχανικά, κρέμα τυριού και βότανα.
Συνοδεύεται από πατάτες ψητές και φρέσκια σαλάτα.
Omelette stuffed with vegetable, cream cheese and herbs.
Served with fries potatoes and fresh salad

€7,00

Poached Eggs

Επάνω σε φρυγανισμένα English Muffins με κρέμα avocado και bacon.
Συνοδεύεται από sauce Hollandaise
On toasted English muffins with avocado cream and bacon.
Served with sauce Hollandaise

€7,50

Strapatsada

Παραδοσιακή στραπατσάδα με χωριάτικο λουκάνικο, πιπεριά μπρινουάζ,
ντοματίνια και κατσικίσιο τυρί. Συνοδεύεται με φρυγανισμένο προζυμένιο ψωμί.
Traditional strapatsada with sausage, brunoise peppers,
baby tomatoes and goat cheese.
Served with toasted sourdough bread.

€7,00

Legendary

Αφράτα pancakes με πραλίνα φουντουκιού,
χειροποίητη μαρμελάδα φράουλα με lemongrass και φεγεντίνη.
Fluffy pancakes with hazelnut praline, homemade strawberry jam
with lemongrass and feuilletine crunch

€8,00

FROM FARM
TO TABLE
ΚΥΡΙΩΣ ΜΕΝΟΥ MAIN MENU
EXECUTIVE CHEF
A N D R E A S K L AV D I A N O S
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Chicken

Φρέσκια σαλάτα με Γαλλικό μαρούλι και iceberg, ψητό κοτόπουλο,
ντοματίνια και βινεγκρέτ απο μουστάρδα Dijon.
Fresh french lettuce and iceberg, grilled chicken,
baby tomatoes and Dijon mustard vinaigrette.

€9,00

Pasta Med

Fusilli με ζουμερά ντοματίνια, αγγούρι, κάπαρη, ελιές, κύβους φέτας,
ψητή πιπεριά φλωρίνης και σαλάμι αέρος με vinaigrette Dijon.

Fusilli with juicy baby tomatoes, cucumber, caper, olives, feta cubes, grilled Florina Pepper
and dried salami. Served with Dijon vinaigrette

€8,00
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Italiano Vero

Σπιτική ζύμη με mozzarella, prosciutto και βασιλικό.
House made dough with mozzarella, prosciutto and basil.

€10,00

Mortadella

Φρέσκια mozzarella, λεπτοκομμένες φέτες μορταδέλα, σάλτσα ντομάτας
εμπλουτισμένη με kimchi sauce, χώμα μαύρης ελιάς και τραγανά pepperoni.

Fresh mozzarella, sliced mortadella, tomato sauce with kimchi sauce, black olive powder
and crusty pepperoni

€11,00
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Mini Chicken Burger

Τρυφερά φιλετάκια κοτόπουλο pane, σε αφράτα brioche, sauce
εμπλουτισμένη με μυρωδικά, δροσερό iceberg και ντομάτα.
Συνοδεύεται από τραγανές πατάτες τηγανητές.
Paneed chicken fillets inside a brioche bun bread, sauce with herbs,
cool iceberg and tomato. Served with french fries.

€7,00

Pork Belly Bao Buns

Αφράτα ψωμάκια ατμού γεμισμένα με ζουμερή πανσέτα
με ασιατικά αρώματα και λαχανικά.

Fluffy steamed buns filled with juicy pancetta with Asian flavor and vegetables

€8,00

The Smalls

Μοσχαρίσια μπιφτεκάκια με cheddar sauce, candy μπέικον
και chilli mayo μέσα σε αφράτα brioche.
Beef patties with cheddar sauce, candy bacon and chilli mayo inside a brioche bun

€7,50

Big Trouble Club

Φιλέτο κοτόπουλο, μπέικον, ζουμερές φέτες ντομάτας Μαρούλι, Gouda
και μαγιονέζα εμπλουτισμένη με Nduja μέσα σε αφράτο panini
Chicken fillet, bacon, juicy sliced tomato, lettuce,
gouda and nduja enriched mayo inside a panini

€11,00

Cheese & Cold Cuts Platter

Ποικιλία τυριών και αλλαντικών με φρούτα εποχής
Ξηρούς καρπούς και chutney.
Cold cuts and cheese variety with seasonal fruit, nuts and chutney

4 ατόμων / 4 person €26,00
2 ατόμων / 2 person €14,00

SAVE ROOM
FOR DESSERT

Milfeuille

Mille-feuille με κρέμα εμπλουτισμένη
με πραλίνα από αμύγδαλο και φουντούκι.
Mille feuille with hazelnut and almond chocolate praline cream

€7,00

Lava

Λάβα σοκολάτας, με παγωτό βανίλια επάνω σε χώμα σοκολάτας,
συνοδεύεται με μαρμελάδα από μούρα.
Chocolate lava with vanilla ice cream on chocolate powder.
Served with berries jam.

€6,00

Βογατσικού 3, Θεσσαλονίκη
info@vogatsikou3.gr
www.vogatsikou3.gr

Aγορανομικός
Υπεύθυνος:
Kέδες Ιωάννης

Στις τιμές περιλαμβάνεται ΦΠΑ, και ο Δημοτικός φόρος.
Το κατάστημα υποχρεούται να εκδίδει αποδείξεις ταμειακής μηχανής
και να τηρεί δελτίο παραπόνων.

Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣH ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ
ΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΕΑΝ ΔΕN ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ)
CUSTOMER IS NOT OBLIGED TO PAY IF THE NOTICE
OF PAYMENT HAS NOT BEEN RECEIVED

