
B R U N C HSN AC K SCOF F E E

Karaiskaki 33, Psirri, Athens 10554
(+30) 210.32.32.244 | info@ifeelathens.com

Ενηµερώστε το προσωπικό µας για τυχόν αλλεργίες ή διατροφικές ιδιαιτερότητες
Please inform our staff for any food allergies or dietary requirements



B R U N C H
08:00-18 :00



Greek omelet with tomato, olives, bell peppers, onion,
oregano, feta cheese, toasted bread and mix salad

 Οµελέτα ελληνική µε τοµάτα, φέτα, ελιές,
πιπεριές, κρεµµύδι, ρίγανη, φρυγανισµένο ψωµί

και ανάµεικτη σαλάτα

9,50€

Egg white omelet with grilled vegetables, avocado,
toasted bread and mix salad

Οµελέτα µε ασπράδια, ψητά λαχανικά, αβοκάντο,
φρυγανισµένο ψωµί και ανάµεικτη σαλάτα

9,50€

Sunny side up eggs  with crispy bacon,
toasted bread and mix salad

Aυγά µάτια µε τραγανό µπέικον, φρυγανισµένο ψωµί
και ανάµεικτη σαλάτα

8,00€

Eggs benedict
Poached eggs on brioche bread with bacon,

sauce Hollandaise and mix salad
Αυγά ποσέ σε ψωµί brioche

µε µπέικον, σάλτσα Hollandaise και ανάµεικτη σαλάτα

9,50€

Gluten free bread +1.5€ | Ψωµί χωρίς γλουτένη +1.5€



BRUNCH 08:00-18:00Poached eggs on toasted bread with smoked salmon,
broccoli and avocado cream and sauce Hollandaise

Αυγά ποσέ σε φρυγανισµένο ψωµί µε καπνιστό σολωµό, κρέµα 
από µπρόκολο και αβοκάντο και σάλτσα Hollandaise

10,00€

Poached eggs on brioche bread and mix salad
Αυγά ποσέ σε ψωµί brioche και ανάµεικτη σαλάτα

7,00€

Eggs Kayana on toasted bread with fresh tomato sauce,
feta cheese and mix salad

Αυγά Καγιανά σε φρυγανισµένο ψωµί µε φρέσκια σάλτσα 
τοµάτας, φέτα και ανάµεικτη σαλάτα

9,50€

Scrambled eggs with fresh chives on toasted bread and mix salad
Αυγά scrambled µε φρέσκο σχοινόπρασο σε φρυγανισµένο ψωµί 

και ανάµεικτη σαλάτα

8,00€
 

Turkey and cheese toast with mix salad
Τοστ  µε γαλοπούλα, τυρί και ανάµεικτη σαλάτα

4,00€

Croque Madame
Ham and cheese toast with cream cheese, parmesan cream

and a sunny side up egg
Τοστ µε ζαµπόν και τυρί, κρεµώδες τυρί, κρέµα παρµαζάνας

και ένα τηγανητό αυγό 

9,00 

Gluten free bread +1.5€ | Ψωµί χωρίς γλουτένη +1.5€



Pancakes with maple syrup, red fruits and walnuts
Pancakes µε σιρόπι σφένδαµου, κόκκινα φρούτα και καρύδια

8,00€

Pancakes with chocolate praline, banana, strawberry
and Oreo biscuit

Pancakes µε πραλίνα σοκολάτα, µπανάνα, φράουλα
και µπισκότο Οreo

8,00€

French toast with cream cheese and red fruits
French toast µε κρεµώδες τυρί και κόκκινα φρούτα

8,50€

Yoghurt with fresh fruits and honey
Γιαούρτι µε φρέσκα φρούτα και µέλι

6,50€

Seasonal fruit salad
Ποικιλία φρούτων εποχής

8,50€

Cheesecake µε αγριοκέρασο σε βάση µπισκότου Oreo
Cheesecake, with wild cherry in Oreo biscuit base

7,50€



ON THE SIDE

Grilled mushrooms
Μανιτάρια ψητά 

Grilled tomatoes
Ντοµάτες ψητές 

Greek grilled sausage
Ελληνικό ψητό λουκάνικο 

Mini boiled sausages
Λουκάνικα mini ατµού 

Cheese variety 
Ποικιλία τυριών 

Smoked salmon*
Καπνιστός σολωµός*

Grilled bacon
Ψητό µπέικον 

Avocado
Αβοκάντο 

Fried potaoes*
Πατάτες τηγανιτές*   

Gluten free bread
Ψωµί χωρίς γλουτένη 

4,00€

3,00€

3,50€

3,00€

5,00€

4,50€

3,00€

3,50€

3,50€

2,50€



SN AC K S



Greek salad with tomato, cucumber, pepper, olives, 
onion, capers, cripple, feta cheese mousse, aromatic 

mint olive oil and greek scones
Ελληνική σαλάτα µε ντοµάτα, αγγούρι, πιπεριά, ελιές,
κρεµµύδι, κάπαρη, κρίταµο, µους φέτας, αρωµατικό 

ελαιόλαδο δυόσµου και κοµµάτια από ελληνικές πίτες

10.00€

Mediterranean salad with cherry tomatoes, pesto basil, rocket, 
caper leaves, katiki cheese from Domokos and Greek croutons

Μεσογειακή σαλάτα µε τοµατίνια, πέστο βασιλικού, ρόκα, 
καπαρόφυλλα, κατίκι ∆οµοκού και Ελληνικό παξιµάδι

9.50€

Caesar salad with chicken, iceberg, croutons, corn, 
parmesan flakes and crispy prosciutto

Σαλάτα του Καίσαρα µε κοτόπουλο, iceberg, κρουτόν, 
καλαµπόκι, παρµεζάνα και τραγανό προσούτο

12,00€

Ciabatta bread sandwich with rib eye tagliata, cheese, 
tomato, iceberg and vitello tonato

Σάντουιτς από τσιαπάτα µε µοσχαρίσιο rib eye, τυρί, τοµάτα, 
iceberg και vitello tonato

13,00€

Multigrain bread sandwich with pesto basil, beef
carpaccio, sun dried tomatoes, baby rocket and parmesan

 Σάντουιτς από πολύσπορο ψωµί µε πέστο βασιλικού
carpaccio µόσχου, λιαστή τοµάτα, baby ρόκα και παρµεζάνα

9,50€

Gluten free bread +1.5€ | Ψωµί χωρίς γλουτένη +1.5€



Multigrain bread sandwich with chicken fillet, peppers,
corn and light mayonnaise

Σάντουιτς από πολύσπορο ψωµί µε φιλέτο κοτόπουλο, πιπεριές, 
καλαµπόκι και light µαγιονέζα

9,50€

Whole grain bruschetta with brocoli cream & avocado, grilled
vegetables, cashews, avocado and mixed salad (vegan)

Μπρουσκέτα ολικής µε κρέµα µπρόκολου και αβοκάντο, ψητά 
λαχανικά, κάσιους, αβοκάντο και ανάµεικτη σαλάτα

8,50€

Mini brioche with smoked salmon, cream cheese and mix salad
Mini brioche µε καπνιστό σολωµό, κρεµώδες τυρί

και ανάµεικτη σαλάτα

6,50€

Club sandwich with chicken, ham, bacon, cheese, and French fries
Club sandwich µε κοτόπουλο, ζαµπόν, µπέικον, τυρί και τηγανητές πατάτες

9,50€

Texas black angus burger 250gr with tomato, bacon,
iceberg, cheddar cheese, fried egg, pickle, caramelized onion 

and barbeque sauce
Texas black angus burger 250gr µε ντοµάτα, µπέικον, iceberg, τυρί 

cheddar, τηγανητό αυγό, πίκλα, καραµελωµένα κρεµµύδια και barbeque sauce

15,00€

Quinoa burger with avocado mousse, tomato,
mix vegetables and mix salad (vegan)

Κινόα burger µε κρέµα από αβοκάντο, τοµάτα, ανάµεικτα λαχανικά και 
ανάµεικτη σαλάτα

12,00€

Gluten free bread +1.5€ | Ψωµί χωρίς γλουτένη +1.5€



COF F E E



COF F E E

Greek Coffee
Ελληνικός Καφές

Double Greek Coffee
∆ιπλός Ελληνικός Καφές

Nescafe

Nescafe Frappe
Nescafe Φραπέ

Espresso

Double Espresso

Macchiato

Double Macchiato
∆ιπλός Macchiato

Cappuccino

Cappuccino Double
Cappuccino ∆ιπλός

Latte

3,00€

3,50€

4,00€

4,00€

3,00€

4,00€

4,00€

4,50€

4,00€

4,50€

4,50€

Plant-Based Milk (almond, soya, coconut) + 0.50 €
Suggested flavors + 0.50 € (hazelnut, caramel, vanilla) | Add alcohol + 1.5 €

All coffess are available in Decafeine

Φυτικό γάλα (αµυγδάλου, σόγιας, καρύδας) +0.50€ 

Προτεινόµενες γεύσεις +0.50€ (φουντούκι, καραµέλα, βανίλια) | Προσθήκη αλκοόλ +1.5€

Όλοι οι καφέδες διατίθενται και σε Decafeine



COF F E E

Freddo Espresso

Freddo Cappuccino

Filtered Coffee
Καφές Φίλτρου

Irish Coffee
Ιρλανδέζικος καφές

Mochaccino cold
(Vanilla Madagascar, espresso, chocolate praline)

4,00€

4,50€

4,50€

5,00€

5,50€

Plant-Based Milk (almond, soya, coconut) + 0.50 €
Suggested flavors + 0.50 € (hazelnut, caramel, vanilla) | Add alcohol + 1.5 €

All coffess are available in Decafeine

Φυτικό γάλα (αµυγδάλου, σόγιας, καρύδας) +0.50€ 

Προτεινόµενες γεύσεις +0.50€ (φουντούκι, καραµέλα, βανίλια) | Προσθήκη αλκοόλ +1.5€

Όλοι οι καφέδες διατίθενται και σε Decafeine



B EV E R A G E S

Ρόφηµα µε οργανικά Αγιουρβεδικά σταφύλια, κοµµάτια λεµονιού, 
κάλυκες τριανταφυλλιάς, µάραθο, λεµονόχορτο, ροδοπέταλα, 
κάρδαµο, χαµοµήλι, φύλλα µέντας, πέταλα, φασκόµηλο
και µοσχοκάρυδο

Organic Ayurvedic Grapes, lemon pieces, rose buds,
fennel, lemongrass, rose petals, cardamom, chamomile,
mint leaves, petals, sage and nutmeg 4,00€

Earl Grey, µαύρο τσάι Κεϋλάνης συνδυασµένο 
µε φυσικό αιθέριο έλαιο περγαµόντου

Earl Grey Black Ceylon tea served with natural
bergamot essential oil 4,00€

Κινέζικο Τσάι - Το κλασικό Κινέζικο µε την έντονη γεύση

China Tea The classic Chinese with the intense flavor 4,00€

Πράσινο τσάι ευεξίας µε κανέλα, κοµµάτια µήλου και πορτοκαλιού, 
κάρδαµο, κόλιανδρο, ροζ πιπέρι και γαρύφαλλο

Wellness Green tea with cinnamon, apple & orange pieces, 
cardamom, coriander, pink pepper, cloves 4,00€

Τσάι Αrizona 
(Peach, Blueberries, Pomegranate, Green tea with honey)   

Arizona tea
(Peach, Blueberries, Pomegranate, Green tea with honey) 4,00€

HOT

COLD



B EV E R A G E S

Σοκολάτα | ΛΕΥΚΗ | ΠΙΚΡΗ | ΓΑΛΑΚΤΟΣ (ΠΡΑΛΙΝΑ)
Chocolate | WHITE | BITTER | MILK

Σοκολάτα Βιενουά | ΛΕΥΚΗ | ΠΙΚΡΗ | ΓΑΛΑΚΤΟΣ (ΠΡΑΛΙΝΑ)
Chocolate Viennois | WHITE | BITTER | MILK

4,50€

5,00€

5,50€Milkshake

HOT

COLD

COLD

R E F R E S H M E N TS
4,00€

4,50€

4,00€

3,50€

Fresh Orange Juice
Φυσικός χυµός Πορτοκάλι

Fresh Mixed Fruit Juice
Ανάµεικτος φυσικός χυµός 

Homemade lemonade
Σπιτική λεµονάδα 

Αναψυκτικά
Refreshments

S M OOT H I E S
7,00€

7,00€

7,00€

Ggreen Smoothie
Coconut milk, spinach, banana, orange and honey
Γάλα καρύδας, σπανάκι, µπανάνα, πορτοκάλι και µέλι

Detox
Yoghurt, spinach, cucumber, kiwi, banana and honey 
Γιαούρτι, σπανάκι, αγγούρι, ακτινίδιο, µπανάνα και µέλι

Fantasy
Almond milk, yoghurt, strawberry, pineapple, banana and agave syrup
Γάλα αµυγδάλου, γιαούρτι, φράουλα, ανανά, µπανάνα και σιρόπι αγαύης



S I D E S
Mini chocolate croissant*
Mini Κρουασάν Σοκολάτας*

Mini butter croissant* 
Mini Κρουασάν Βουτύρου* 

Muffin Vanilla Madagascar* 
Muffin µε βανίλια Μαδαγασκάρης* 

Muffin Chocolate with Oreo bisquit*
Muffin µε σοκολάτα και µπισκότο Oreo* 

Lemon Tart*
Τάρτα λεµονιού* 

1,00€

1,00€

3,00€

3,50€

3,50€

R E F R E S H M E N TS
2,50€

3,00€

4,50€

3,50€

Natural mineral water 1000ml
Φυσικό µεταλλικό νερό 1000ml 

Sparkling Water 250ml
Ανθρακούχο νερό 250ml

Sparkling Water 750ml
Ανθρακούχο νερό 750ml  

3cents Greek Refreshment 
(Tonic water / Ginger beer / Pink grapefruit soda)



Το κατάστηµα υποχρεούται να διαθέτει έντυπα δελτία σε ειδική θήκη
δίπλα στην έξοδο για οποιασδήποτε διαµαρτυρία

The establishement is obliged to have printed forms in a special location
near the exit for the registration of complaints

 Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει εάν δεν λάβει
το νόµιµο παραστατικό στοιχείο (απόδειξη - τιµολόγιο)
Consumer is not obliged to pay if the notice of payment

has not been received (receipt - invoice)

Στις τιµές συµπεριλαµβάνονται όλοι οι νόµιµοι φόροι
Prices include all taxes

Στα τηγανιτά µας χρησιµοποιούµε ηλιέλαιο
We use sun oil for frying

Στις σαλάτες µας χρησιµοποιούµε έξτρα παρθένο ελαιόλαδο
We use extra virgin oil in our salads

Όπου * κατεψυγµένο προϊόν
Products with * are frozen

Αγορανοµικός υπεύθυνος | Liable towards health aythorities
ΜΠΛΕΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | MPLETSOGIANNIS STEFANOS


