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Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α και Δημοτικός Φόρος – Αγορανομικός Υπεύθυνος: Σαριγιάννης – Ιn prices all legal taxis are included ( V.A.T. Municipal Tax) - Responsible by the low: Sarigiannis- Το περιεχόμενο των φιαλών
είναι 750 ml εκτός αν υπάρχει άλλη αναγραφή. - The contents of the bottles are 750 ml unless otherwise indicated. - Το λάδι στις σαλάτες είναι ελαιόλαδο, για τα τηγανητά χρησιμοποιείται σπορέλαιο. - The oil is olive oil in salads,
fried for used vegetable oil - Το τυρί που χρησιμοποιείται είναι φέτα – The cheese is used is Feta cheese - Το κρέας και τα ψάρια είναι φρέσκα - Meat and fish are fresh - Το κατάστημα υποχρεούται να διαθέτει κιτίο παραπόνων σε
4 γλώσσες - The store must have complaints papers in 4 languages (GR-GB-FR-DE) - * Κατεψυγμένο είδος – * Frozen Product - Τα βιολογικά μας προϊόντα είναι από τις εταιρείες BIOAGROS & GREEN GAIA. Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ
ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΤIΜΟΛΟΓΙΟ) “CONSUMER IS NOT OBLIGED TO PAY IF THE NOTICE OF PAYMENT HAS NOT BEEN RECEIVED (RECEIPT - INVOICE)

COFFEES & SNACKS
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MILK SHAKES
7.10 €

ΦΡΑΟΥΛΑ/ΣΟΚΟΛΑΤΑ/ΒΑΝΙΛΙΑ/ΜΠΑΝΑΝΑ

COFFEES

ESPRESSO
DOUBLE ESPRESSO (Διπλός espresso)
ESPRESSO MACHIATO
FREDDO ESPRESSO
FREDDO ESPRESSO DOUBLE
CAPPUCCINO
CAPPUCCINO GRANDE
CAPPUCCINO LATTE
CAPPUCCINO με σαντιγύ / with whipped cream
FREDDO CAPPUCCINO
FREDDO CAPPUCCINO DOUBLE
ICED LATTE
ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ (Filtered coffee
IRISH COFFEE
ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ

2.80 €
3.80 €
3.20 €
3.80 €
4.80 €
3.80 €
4.80 €
4.00 €
4.20 €
3.80 €
5.20 €
4.00 €
3.80 €
6.10 €
4.70 €

στιγμιαίος καφές από κριθάρι, βύνη, κιχώριον

NES CAFE
NES CAFE FRAPE (Φραπέ
NES CAFE FRAPE με BAILEYS
NES CAFE FRAPE με παγωτό
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ ΣΤΗ ΧΟΒΟΛΗ (Greek coffee)
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ ΣΤΗ ΧΟΒΟΛΗ ΔΙΠΛΟΣ

3.80 €
3.80 €
4.60 €
5.70 €
2.80 €
3.50 €

(Greek coffee Double)
FRIO (Ελληνικός καφές παγωμένος)
(extra γεύσεις 0.50€ - extra αλκόολ 0.60€ )

3.50 €

ΡΟΦΗΜΑΤΑ

Ζητήστε από το σερβιτόρο να σας φέρει τον κατάλογο με τις γεύσεις
μας / Ask the waiter to bring you the list of our flavors
ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΚΡΥΑ (iced chocolate)
4.20 €

ΤΣΑΙ

TEA

5.70 €
4.70 €

4.20 €

Με πολύ αγάπη και φροντίδα επιλέξαμε αυτές τις εξαιρετικές γεύσεις τσαγιού
για εσάς. Το κάθε τσάι συνοδεύεται κατ’ επιλογή σας με ποικιλία από χειροποίητα
κουλούρια ή ποικιλία από αλμυρές μπουκιές σάντουϊτς.
We have choosen theese ecxellent flavours of tea for you with love and care.
The tea is served with variety of handmade cookies or with mini sandwiches.
ICED TEA ροδάκινο / λεμόνι - Iced tea peach / lemon
3.80 €
BALUX CAFE ICED TEA με φρέσκες φράουλες & lime
5.20 €
with fresh strawberies & lime

ARIZONA ICED TEA
(γεύσεις 0.40€ - αλκόολ 0.60€)

5.70 €

DAILY SPESIALTIES from our pastry

SALMON SANDWICH

SPIRITS
Ποτά Απλά /Drιnks
Ποτά Special / Special Drinks
Cocktails
Μπύρα Ελληνική / Greek Beer
Μπύρα Εισαγωγής/ Imported Beer
Shot
Special Shot
Κρασί / Wine
Sangria
White Sangria
Εμφιαλωμένο Νερό (bottled water) 0.5lt
Αναψυκτικά Διάφορα (Soda drinks) 275ml
Χυμοi Φρούτων Τυποποιημένοι (fruit juices)

8.00 €
9.50 €
10.00 €
5.00 €
6.00 € - 7.00 €
3.50 €
4.00 €
5.00 €
6.00 €
8.00 €
0.50 € \ 1.0lt 2.50 €
4.00 €
4.00 €

FRESH JUICES

FIRST CHOICE

4.70 €

Φρεσκοστυμμένος χυμός από πορτοκάλια / Fresh orange juice
Ανάμεικτος χuμός από φρούτα εποχής
Mixed juice from seasonal fruits
BABY BOOM Μπανάνα, μέλι, γάλα / banana, honey, milk

CRANBERRY YOGURT DELIGHT

7.10 €

7.10 €
7.10 €

Φράουλα, μπανάνα, cranberry, γιαούρτι, μέλι
Strawberry, banana, cranberry, yogurt, honey

ΑΝΑΝΑΣ/ΜΗΛΟ/ΜΠΑΝΑΝΑ/ΓΑΛΑ ΙΝΔΙΚΗΣ ΚΑΡΥΔΑΣ

ΦΡΕΣΚΟΨΗΜΕΝΟ ΚΡΟΥΑΣΑΝ ΒΟΥΤΥΡΟΥ / Butter croissant
ΦΡΕΣΚΟΨΗΜΕΝΟ ΚΡΟΥΑΣΑΝ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ / Chocolate croissant
ΜΠΟΥΓΑΤΣΑ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΕ ΤΥΡΙ

7.10 €

Handmade pie Thessaloniki’s with cheese

ΠΡΩΙΝΟ

3.30* €
5.70 €

7.60 €

Καφές φίλτρου ή τσάι

Φρέσκα ζεστά ψωμάκια με σπιτική μαρμελάδα, Βούτυρο, μέλι & nutella
Filter coffee or tea, freshly baked bread served with butter marmalade & honey

ΓΙΑΟΥΡΤΙΑ

ΜΑΥΡΟ ΨΩΜΙ ΜΕ ΦΕΤΑ, ΠΑΣΤΟ ΕΛΙΑΣ & ΤΟΜΑΤΑ

8.00 €

6.60 €
7.60 €

Black bread cheese, olives & tomato

8.00 €

TURKEY SANDWICH
Σε λευκή μπαγγέτα, γαλοπούλα, emental, τομάτα, μαρούλι, αγγούρι
& sauce μουστάρδα. / With white baguette, turkey, emmental, tomato,

8.50 €

TRAMEZZINI SANDWICH
με προσούτο, μοτσαρέλλα, ρόκα, ντομάτα & Philadelphia
with prochiutto, mozzarella, rocket, tomato & Philadelphia

4.50 €

TOAST τόστ με τυρί, ζαμπόν & τομάτα
Toast with cheese, ham & tomato

10,50 €

CHICKEN CLUB SANDWICH

14.50 €

THE BALUX BURGER

Low fat with fresh cut fruits & honey

Φρεσκοψημένη φοκάτσια με μοσχαρίσιο μπιφτέκι, iceberg, ντομάτα, καραμελωμένα
κρεμμύδια, φιλαδέλφεια, τραγανό μπέικον και sauce ranch. Σερβίρεται με φρέσκιες
τηγανητές πατάτες /Foccacia burger ban with beef burger, iceberg, tomato, onion
rings, cheddar cheese,crispy bacon and whiskey sauce. Served with French fries

ΦΡΟΥΤΑ

THE AMERICAN BURGER

ΦΡΟΥΤΑ

Δροσερά φρούτα εποχής / Fresh seasonal fruit salad
Φρέσκα κομμένα φρούτα με μέλι & λεβάντα

8.50 €
8.50 €

Fresh seasonal fruits with honey & lavender essence

13.50 €

Από φρέσκο μοσχαρίσιο κιμά, λιωμένο τσένταρ, ντομάτα, μαρούλι,
μαγιονέζα, κέτσαπ και μουστάρδα. Σερβίρεται με φρέσκιες πατάτες τηγανητές.
Made with fresh ground beef, melted cheddar cheese, tomato, lettuce, mayonnaise, ketchup, mustard. Served with French fries.

ALL ABOUT EGGS

ΓΛΥΚΑ ΗΜΕΡΑΣ

Αυγά scrabble με μπέϊκον, ψητή τομάτα & φρέσκο τυρί 7.10 €

TARTE TATIN Γαλλική μηλόπιτα με παγωτό μέλι καρύδι

Scrabbled eggs with bacon, tomato & fresh cheese

French apple pie with honey & nut ice cream

DESSERTS
7.50 €
7.50 €

ΚΑΛ ’ΟΜΕΛΕΤΑ...και έρχεται!

Με καραμελωμένα αμύγδαλασοκολάτα fondant & σαντιγί / Jean’s “ganache”
with caramelized almonds, fondant chocolate & whipped cream

OMELETTES

MILLEFEUILLE
7.60 €

Με κρεμά φουντουκιού & croquant φουντουκιού
With hazelnut cream & hazelnut croquant
ΣΠΙΤΙΚΟ BANOFFEE / Homemade banoffee

Με φέτα, τομάτα & μαϊντανό

7.60 €

ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΣΙΡΟΠΙΑΣΤΩΝ

Με ζαμπόν, τυρί & μανιτάρια

7.60 €

με ασπράδια αυγών σπανάκι, ξεφλουδισμένη τομάτα & cottage cheese
Light omelet with egg whites, spinach, tomato & cottage cheese

7.50 €
8.00 €

CALZONE ALA NUTELLA ΜΕ ΜΠΑΝΑΝΑ & ΜΠΙΣΚΟΤΟ

9.00 €
+1.00 €
10.00 €

With banana & biscuit
Με δύο μπάλες παγωτό / With 2 ice cream scoops

+1.00 €

CALZONE ALA NUTELLA
Με δύο μπάλες παγωτό / With 2 ice cream scoops

With fresh mushrooms & parmesan cheese

Light ομελέτα

7.50 €

Με παγωτό καϊμάκι / Variety of syrup deserts with ice cream

With feta cheese, tomato & fresh basil

8.50 €

6.60 €

με κοτόπουλο, γαλοπούλα, μπέικον, τομάτα, τυρί, μαρούλι
ομελέτα & μαγιονέζα / With chicken, turkey, bacon, tomato, cheese
omellete, mayonnaise & lettuce

YOGURTS

Με μούσλι, μέλι & ξηρούς καρπούς With mousli, honey & nuts
Χαμηλών λιπαρών με φρέσκα φρούτα & μέλι

σε μαύρο ψωμί με σολομό, φιλαδέλφια, άνηθο & φρέσκο πιπέρι...
στο φούρνο ! / Whole Grain Bread, salmon,
Philadelphia, dill & fresh pepper...baked in the oven !

BALUX CLUBS & BURGERS

TRADITIONAL BREAKFAST

With mozzarella, tomato & fresh basil

κόκκους σοκολάτας & σιρόπι της επιλογής σας
Home made waffle with vanila & chocolate ice cream
chocolate chips & dressing of your choice
Home made waffle with banana nuts, sesame
& butter scotch dressing

Handmade pie Thessaloniki’s with sweet cream
BAGELS με ψημένο αυγό και τυρί τσένταρ / Egg and melted cheddar

Απλή με τυρί μοτσαρέλα, τομάτα & φρέσκο βασιλικό

WAFFLES

ΦΡΕΣΚΟΨΗΜΕΝΗ ΜΕ ΚΟΜΜΑΤΑΚΙΑ ΜΠΑΝΑΝΑΣ

2.80* €
3.30* €
3.30* €

8.50 €

ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΤΟΥ ΖΑΝ

Pineapple, apple, banana, coconut milk

ΦΡΕΣΚΟΨΗΜΕΝΗ ΜΕ ΠΑΓΩΤΟ ΒΑΝΙΛΙΑ - ΣΟΚΟΛΑΤΑ

1.90 €

Fresh homemade bread & dip

ΜΠΟΥΓΑΤΣΑ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΕ ΓΛΥΚΙΑ ΚΡΕΜA

SEASONAL

BEVERAGES

FREDDOCCINO
ΓΡΑΝΙΤΑ ΦΡΑΟΥΛΑ

7.10 €
7.60 €
7.60 €
7.60 €

MIXED
OREO SHAKE
LILA PAUSE
MOCCA

ΦΡΕΣΚΟΙ ΧΥΜΟΙ

SANDWICHES

ΦΡΕΣΚΟΨΗΜΕΝΟ ΣΠΙΤΙΚΟ ΨΩΜΙ & ΝΤΙΠ

Strawberry, chocolate, vanilla, banana

ΚΑΦΕΔΕΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ σπιτικές δημιουργίες

8.00 €

