
The Royal Brunch

by Royal Sun hotel



SCRAMBLED EGGS $8.75

 Με φρυγανισμένα ψωμάκια και λιωμένα

τυριά. Σερβίρεται με πράσινη σαλάτα ή

χειροποίητες τηγανητές πατάτες.

EGGS

BAO BUNS

TORTILLA

EGGS BENEDICT $8.75

 Αυγά ποσέ πάνω σε τραγανό ψωμάκι με

καπνιστό χοιρινό Fuantre και σπιτική σάλτσα

Hollandaise. Σερβίρεται με πράσινη σαλάτα

ρόκας. 

CROQUE MADAME OR

MONSIER $8.75

 Φρυγανιστή focaccia με καπνιστό χοιρομέρι,

λιωμένο τυρί και κρέμα Bechamel .

Σερβίρεται με σαλάτα ρόκας. 

& omellete

FRIED EGGS $8.75

 Τηγανητά αυγά μάτια με bacon και

καπνιστό χοιρομέρι πάνω σε φρυγανισμένα

ψωμάκια. Σερβίρεται με πράσινη σαλάτα

avocado.

OMELETTE WITH SAUSAGE $8.75

 Ομελέτα με χωριάτικα λουκάνικα, τυρί

Gouda και παρμεζάνα. Σερβίρεται με

πράσινη σαλάτα ή χειροποίητες τηγανητές

πατάτες.

$8.75

 

OMELETTE WITH A TWIST

Ομελέτα με κρέμα Béchamel, σάλτσα

μοσχαρίσιου κιμά, τυρί Gouda και

παρμεζάνα. Σερβίρεται με πράσινη σαλάτα.

Αφράτα ψωμάκια

ατμού γεμιστά με

τραγανό κοτόπουλο με

sweet & sour sauce

και λαχανικά stir fry.

Συνοδέυεται με σαλάτα

ή τηγαντές πατάτες. 

$8.75

CHICKEN

 

Tortilla ολικής με

φιλέτο κοτόπουλο και

δροσερή σαλάτα.

$8.75

SALMON

 

Tortilla ολικής με

καπνιστό σολομο

Νορνηγίας, τυρί

κρέμα και δροσερή

σαλάτα.

$8.75



SANDWICH
& more...

TURKEY BAGEL $8.75

 Αφράτο, φρεσκοψημένο bagel με

καπνιστή γαλοπούλα και τυρί

πεκορίνο. Σερβίρεται με πράσινη

σαλάτα.

NEW YORK BAGEL $8.75

 Το κλασσικό  νεοϋορκέζικο bagel με

καπνιστό σολομό Νορβηγίας και

κρέμα τυρί. Σερβίρεται με πράσινη

σαλάτα.

CHICKEN SANDWICH $8.75

 Αφράτη τσιαπάτα με κοτόπουλο φιλέτο

σχάρας, κρέμα τυρί, σαλάτα πράσινου

μαρουλιού και μαγιονέζα.

SALMON SANDWICH $8.75

 Ψωμάκι ολικής με καπνιστό σολομό

Νορβηγίας, κρέμα τυρί , μαρούλι ,

ντομάτα και σπιτική σως κοκτειλ.

SALTY CROISSANT

Δύο φρεσκοψημένα Croissant βουτύρου με κρέμα Bechamel,

γεμιστό με τυρί, ζαμπόν και γαλοπούλα.  Συνοδέυεται με πράσινη

σαλάτα. 

$8.75

CLASSIC CLUB SANDWICH $8.75

 Κλασσικό club με τυρί Cheddar,

ζαμπόν, μαρούλι, λόλα, bacon και

ντομάτα. Σερβίρεται με τραγανές

τηγανητές πατάτες. 

TURKEY CLUB SANDWICH $8.75

 Club καπνιστής γαλοπούλας με τυρί

Cheddar, μαρούλι , λόλα και

ντομάτα. Σερβίρεται με τραγανές

τηγανητές πατάτες. 



SWEET PANCAKES

Αφράτα φρεσκοψημένα pancakes με σιρόπι σφενδάμου και φρέσκο

βούτηρο.

$8.75

HOMEMADE WAFFLE
Make your own waffle.

Αφράτα φρεσκοψημένα pancakes με κρέμα cheesecake

σερβιρισμένο με σως από φρούτα του δάσους και crumble

μπισκότου.

$8.75

BUENO $8.75

ΣΟΚΟΛΑΤΑ
ΓΑΛΑΚΤΟΣ

$8.75

ΠΡΑΛΙΝΑ $8.75

ΛΕΥΚΗ  ΣΟΚΟΛΑΤΑ $8.75

ΜΠΙΣΚΟΤΟ $8.75

ΜΠΑΝΑΝΑ $8.75

ΦΡΑΟΥΛΑ $8.75

ΜΠΑΛΑ  ΠΑΓΩΤΟ $8.75

Σοκολάτα

Βανίλια

Φυστίκι

Φράουλα


