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Βελουτέ άγριων Ελληνικών μανιταριών με τριμμένο κάστανο & μαύρη τρούφα

Wild Greek Mushroom veloute soup with grated chestnut & Black Truffle

Φρεσκοψημένo ψωμί με εξαιρετικό ελαιόλαδο Μεσσηνίας & ταραμοσαλάτα

Freshly baked breads with Extra Virgin Olive Oil from Messinia & Fish Roe  

Ομελέτα με πράσινα σπαράγγια & μορταδέλα με φιστίκι 

Omelet with green asparagus & Mortadella ham with pistachios

Καγιανάς με τομάτα, ελαιόλαδο, ρίγανη & φρυγανισμένο ψωμί

Greek style scrambled eggs “Kayianas” with tomato, olive oil, oregano & toasted bread

Κουλούρι Θεσσαλονίκης με πικάντικο σπετζοφάϊ, τραγανό κρεμμύδι & κρέμα γραβιέρας Τριπόλεως 

Thessaloniki Traditional Bagel with spicy “Spetzofai”, crispy onion & “Graviera” cheese from Tripoli 

Τραβηχτή πίτα με σάλτσα τομάτα, κασέρι Ξάνθης, φέτα, ελιές, πιπεριά & ρίγανη

Open pita with tomato sauce, “Kaseri” cheese from Xanthi, feta cheese, olives, peppers & oregano 

Πατατόψωμο με μπακαλιάρο πανέ, λεμονάτη αγιονέζα με βότανα & πίκλες λαχανικών

Potato bread with deep fried Cod fish, lemon mayo with herbs & vegetable pickles

Σαλάτα με τοματίνια, κρέμα φέτας, πίκλα κρεμμύδι, αγγούρι, κάπαρη, ελιές, παξιμάδι χαρουπιού, 

παλαιωμένο ξύδι & βότανα

Salad with cherry tomatoes, feta cheese cream, onion pickle, cucumber, capers, olives, carob rusks, 

aged vinegar & herbs 

Σαλάτα κοτόπουλο με Iceberg μαρούλι, ντρέσινγκ Caesar με γιαούρτι, κρουτόν & φλοίδες γραβιέρας

Chicken salad with Iceberg lettuce, Caesar dressing with yogurt, crouton & Graviera cheese shavings

Κεφτεδάκια με δυόσμο, σάλτσα τομάτα με κύμινο, γιαούρτι & πατάτα κονφί

Meatballs with spearmint, tomato sauce with cumin, yogurt & potato confit   

Σιγομαγειρεμένο χοιρινό μάγουλο, κρέμα πατάτας με τρούφα & σπαράγγια

Slow cooked pork cheek, potato cream with truffle & asparagus

Κοτόπουλο στήθος με χυλοπιτάκι, ξινομυζήθρα, τομάτα κονφί, ελιά & ρίγανη

Chicken breast with traditional Greek pasta, xinomyzithra cheese, tomato confit, olive & oregano   

Rib eye ταλιάτα με ψητά τοματίνια & πλιγούρι με κινόα & βότανα

Rib eye tagliata with roasted cherry tomatoes & bulgur wheat with kinoa & herbs

Ταλιατέλες με σάλτσα τομάτα, φρέσκο βασιλικό & λάδι από βότανα

Tagliatelle pasta with tomato sauce, fresh basil & herb oil

Ελληνικά τυριά με κυδωνόπαστο & κριτσίνια 

(Σαν Μιχάλη Σύρου, Γραβιέρα Τριπόλεως, Μακρυλίσιο Σαμοθράκης, Βολάκι Άνδρου)
Greek cheese selection, quince paste &  breadsticks

(Syros-San Michali, Tripoli-“Graviera”, Xanthi-“Kaseri”, Samothraki “Makrylisio”, Andros-“Volaki) 

Pancakes με σοκολάτα/πραλίνα, φουντούκια & φράουλες

Pancakes with chocolate/praline, hazelnuts & strawberries

Μηλόπιτα με καραμελωμένη σφολιάτα, μήλα tatin & παγωτό καρδάμωμο

Apple Pie with caramelized puff pastry, apples tatin & cardamom ice cream   

Τιμή μενού | Menu Price € 49.00

Ώρες ΛειΤούργιας | Service HourS 12-17:00

BRUNCH meNU

Για κρατήσεις εστιατορίου, παρακαλώ καλέστε στο (+30) 210 92 00 240 ή στείλτε email στην ηλεκτρονική διεύθυνση athens@senserestaurants.com.
For restaurant reservations, kindly dial (+30) 210 92 00 240 or by email at athens@senserestaurants.com. 


