
Χωρίς γλουτένη

Κυκλαδίτικη καπαροσαλάτα
Με πατάτες βραστές, κάππαρη, φρέσκο κρεμμύδι,
αγγουράκι τουρσί και άνηθο.

Φαλάφελ   

με αραβική πίτα χωρίς γλουτένη,              

 χούμους, ξυνολάχανο, ντομάτα και αγγούρι.

Baby πατάτες 

με καπνιστή πάπρικα. Συνοδεύονται με μαγιονέζα

από αβοκάντο.

Χούμους με πέστο μυρωδικών

Φάβα κόκκινες φακές
κόκκινες φακές και ρεβύθια με μηλόξιδο, σάουερ
κράουτ, ντοματίνια κονφί, και σουμάκ.

Κεφτεδάκια οσπρίων (6 τμχ)

συνοδεύεται με χούμους με πέστο μυρωδικών.

ΜΕΝΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ
ΦΥΤΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ

Σούπα λαχανικών
με φυτική κρέμα Ρασ ελ χανούτ.

Σούπα Γκασπάτσιο 
Κρύα σούπα με ντομάτα, αγγούρι,             
 πιπεριά Φλωρίνης και καπνιστή πάπρικα.

Σαλάτα με τρία όσπρια
με αρωματικό λαδολέμονο, ντομάτα, πιπεριά
Φλωρίνης, αγγούρι, φρέσκο κρεμμυδάκι, ρεβύθια,
φασόλια και φακές μπελούγκα.

Brownie κολοκύθας 
με πρωτεΐνη αρακά, φυστικοβούτυρο, χαρουπόμελο
και βασιλικούς χουρμάδες.

2 €

ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΑ

ΓΛΥΚΑ
4.50 €

ΨΩΜΙ

ΣΟΥΠΕΣ

ΟΡΕΚΤΙΚΑ

 3.10 €
 4.90 €

              

4.50 €

 

4.80 €

5.80 €

6.90 €

5.50 €

5.50 €

ΣΑΛΑΤΕΣ
Σαλάτα λαχανικών στον ατμό
με ντρέσινγκ κολοκύθας (πατάτες, καρότο,
κολοκυθάκια, πιπεριά Φλωρλινης και κρεμμύδι.

5.80 €

Πράσινη σαλάτα
με μάνγκο, μέντα και καβουρδισμένο ηλιόσπορο.

7.00 €

6.50 €

 

Καρμπονάρα
με καπνιστά μανιτάρια, φυτική κρέμα, σπαγγέτι
χωρίς γλουτένη και διατροφική μαγιά.

7.40 €

 

Μπιφτέκια λαχανικών
Συνοδεύονται από ρύζι μπασμάτι και καπαροσαλάτα.

7.80 €

 
Σουτζουκάκια (5 τμχ)
Με αγριοκύμινο σε σάλτσα από φρέσκιες ντομάτες.
Συνοδεύονται από ρύζι μπασμάτι.

8.00 €

 

Παστίτσιο
με κιμά από μανιτάρια, λαχανικά και μπεσαμέλ χωρίς
γλουτένη.

8.50 €

 

Μουσακάς
με κιμά από φακές Μπελούγκα και μπεσαμέλ χωρίς
γλουτένη.

8.80 €

 

Αγορανομικός υπεύθυνος: Γαβριήλ Αλμυρούδης

Σαλάτα με κινόα
με φρέσκο κρεμμύδι, ντομάτα, δυόσμο και
ντρέσινγκ από πιπεριές Φλωρίνης.

6.80 €

 

HEALTHY FAST FOOD
Burger λαχανικών
Ψωμί χωρίς γλουτένη, μπιφτέκι λαχανικών, φυτικό
τσένταρ, λόλα, ντομάτα, αγγουράκι τουρσί, σάλτσα
μπάρμπεκιου και μαγιονέζα αβοκάντο, Συνοδεύεται με
τσακιστές baby πατάτες και πράσινη σαλάτα.

9.80 €

 

Club sandwich
Ψωμί χωρίς γλουτένη, φυτικό τσένταρ, ψητά
πλευρώτους, μαγιονέζα αβοκάντο, ντομάτα, λόλα.
Συνοδεύεται με τσακιστές baby πατάτες και πράσινη
σαλάτα.

9.80 €

 

Μπουρίτο
Τορτίγια καλαμποκιού χωρίς γλουτένη, με κιμά από
φακές μπελούνγκα, ρύζι μπασμάτι, κόκκινα φασόλια,
καλαμπόκι, ντομάτα, σάλσα και γουακάμολε
Συνοδεύεται με πράσινη σαλάτα.

5.80 €

 

3.80 €

 1 τμχ
 2 τμχ

              



Πορτοκάλι-καρότο-πράσινο μήλο
Μήλο-καρότο-παντζάρι
Πορτοκάλι-μήλο-αχλάδι
Καρότο-παντζάρι-αγγούρι
Πράσινο μήλο-Αχλάδι
Φυσικός χυμός πορτοκάλι

Heineken 330 ml               3,80 €
Carlsberg 330ml               3,80 €
Ikariotissa lager 330 ml      4.20 €
Pilsner Urquell 330 ml        4,20 €
Weihenstephaner hefe          4.20 €
weissbier 330ml 
Weihenstephaner vitus         4,20 €
weiss 330 ml 
Paulaner hefe                 4,20 €
weissbier 330 ml 
Septem porter 330 ml          4,50 €
Guinness draught 330 ml       4,50 €
Chios beer fresh 330 ml       5,80 €

Espresso μονός/διπλός 

Espresso μακιάτο

Καπουτσίνο μονός/διπλός

Καπουτσίνο λάτε

Καφές φίλτρου

Νεσκαφέ

Ελληνικός μονός/διπλός

2.40/3.10 €

2.70 €

 3.10/3.50€

ΧΥΜΟΙ ΑΡΓΗΣ ΣΥΝΘΛIΨΕΩΣ

ΜΠΥΡΕΣ

KΑΦΕΔΕΣ 

ΑΛΛΑ ΡΟΦΗΜΑΤΑ
Τσάι ζεστό γεύσεις
Τσάι κρύο γεύσεις

lotos.cuisine
 

3.60 €

 

 

3.10 €

 

2.50 €

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ

Coca-cola 250ml
Coca-cola zero 250ml
Πορτοκαλάδα Έψα 232ml
Πορτοκαλάδα Έψα 232ml
Σόδα Έψα 232ml
Λεμονάδα Έψα 232ml
Μαστίχα sparkling water 330ml

2.80 €

2.80 €
2.80 €
2.80 €
2.80 €
2.80 €
3.50 €

3.80 €
3.80 €
3.80 €
3.80 €
3.80 €
3.50 €

ΚΡΑΣΙΑ

Δουλουφάκη Enotria 187ml 
Δουλουφάκη Enotria 750ml 
Δουλουφάκη Dafnios 750ml 
Λυραράκης Βηλάνα 750ml

5.00 €
15.00 €
17.00 €
15.00 €

ζεστοί

3.10 €

3.10 €

2.40/3.10 €

KΑΦΕΔΕΣ κρύοι

Φρέντο εσπρέσο

Φρέντο καπουτσίνο 3.50 €

 

2.80 €
4.00 €

 
Σοκολάτα ζεστή 

ΛΕΥΚΑ 

ΕΡΥΘΡΑ 
Δουλουφάκη Enotria 187ml 
Δουλουφάκη Enotria 750ml 
Δουλουφάκη Dafnios 750ml 
Λυραράκης Κοτσιφάλι 750ml

5.00 €
15.00 €
18.00 €
15.00 €

 

lotos.cuisine
 

με ανθρακικό

χωρίς ανθρακικό


