
FRIDAY to Sunday 10.00-17.00

To combine Healthy with Tasty
it’s a difficult and a lot of times a messy task 

but when you Make it you feel Proud about your Products!
After all... we are proud of our food!

(like solving the Rubik’s cube)
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Vegan Low in gluten High Protein Sugar free

V SF
Lacto Free

LFHPLG

SWEET AND SAVORY
PANCAKES!
SMOOTHIE BOWLS
AND MANY MORE!
(δείτε τον καθημερινό μας κατάλογο!)

ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΗ ΟΜΕΛΕΤΑ ΜΕ ΠΕΝΤΕ ΑΣΠΡΑΔΙΑ

295 kcal / 36 g protein

Καπνιστή γαλοπούλα, πιπεριές chili,
baby σπανάκι. Σερβίρεται με χειροποίητο
ψωμί ολικής

 €6,50 SFHP LG

BEET OMELETTE

380 kcal / 23 g protein

Γεμιστή ομελέτα με κρέμα φέτας,
παντζάρι, κρεμμύδι και δυόσμο. 
Σερβίρεται με σαλάτα ρόκα και χειροποίητο
ψωμί ολικής με pesto βασιλικού

 €7,00 SFHP

390kcal / 29 g protein

Χειροποίητο ψωμί ολικής με καπνιστό σολομό,
avocado, lime sauce, cream cheese, ρόκα
+ 1 ΑΥΓΟ POCHÉ / 75 ΚCAL €7,50
+ 2 ΑΥΓΑ POCHÉS €8,00

SALMON AVOCADO TOAST
 €6,50 SF HP

AVOCADO TOAST

+ 1 ΑΥΓΟ POCHÉ / 75 ΚCAL €5,50
+ 2 ΑΥΓΑ POCHÉS €6,00

301 kcal / 10 g protein

Χειροποίητο ψωμί ολικής με spread
από βιολογικά αβοκάντο με lime
και κουκουνάρι, chili flakes.
Συνοδεύεται με σαλάτα
με vinaigrette εσπεριδοειδών

 €4,50 V SF

Hash Browns με αυγό, spicy κρέμα πιπεριάς,
αβοκάντο, ντοματίνια, baby σπανάκι
και pesto βασιλικού

317 Kcal / 20 g protein

RUBIK’S BREAKFAST
 €7,50 SF LF LGHP

Pancakes υψηλά σε πρωτείνη, χωρίς ζάχαρη
και χωρίς αλεύρι! Από ρεβύθι, με γκανάζ
σοκολάτας, φουντουκοβούτυρο, φιλέ
πορτοκαλιού, τριμμένη καρύδα και cacao nibs.

FREE PANCAKES
 €7,00 SF LG HPV
380 Kcal / 24 g protein

MUSHROOM BENEDICT EGGS.
RUBIK’S HEALTHY VERSION

422 kcal / 18 g protein
Δυο αυγά poches σε χειροποίητο ψωμί ολικής
με μανιτάρια portobello, Rubik's hollandaise,
mix σπόρων και βαλεριάνα.

 €6,50 SF LFHP

SCRAMBLED EGGS

320 Kcal / 19 g protein

Σε χειροποίητο ψωμί ολικής με χωριάτικα αυγά,
αβοκάντο, ντομάτα, ρόκα και lime sauce
+ VEGAN ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ TOFU + € 1,50

 €6,00 SFHP


