
Αλμυρές Κρέπες / Savoury Crêpes
Κρέπα με ζαμπόν και τυρί    2.20 €
Crêpe with ham and cheese

Κρέπα με ζαμπόν, τυρί και αυγό    2.60 €
Crêpe with ham, cheese and egg

Κρέπα με μπεσαμέλ, ζαμπόν και τρικαλινό τυρί  2.60 €
Crêpe with bechamel sauce, ham and trikalino cheese

Κρέπα με μπεσαμέλ, σπανάκι, μανιτάρια και τυρί  2.60 €
Crêpe with bechamel sauce, spinach, mushrooms and cheese

Αυγά Ποσέ / Poached Eggs
Croque Madame με αυγό ποσέ και κρέμα γραβιέρας 5.70 €
Croque Madame with a poached egg and graviera cream

Τραγανή σιγομαγειρεμένη πατάτα, αυγό ποσέ,   5.70 € 
φασολάκια πλατιά και κρέμα γραβιέρας    
Crispy slow-cooked potatoes, poached egg, green beans  
and graviera cream
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Γλυκές Κρέπες / Sweet Crêpes
Κρέπα με σοκολάτα και μπισκότο  2.30 €
Crêpe with chocolate and biscuit

Κρέπα με σοκολάτα, μπανάνα και μπισκότο 2.50 €
Crêpe with chocolate, banana and biscuit

Κρέπα με μαρμελάδα μήλου και αμύγδαλο 2.30 €
Crêpe with apple jam and almonds

Κρέπα με μέλι, μπανάνα, και καρύδια 2.80 €
Crêpe with honey, banana and walnuts

Pancakes
Pancakes με φράουλες και κουλί φράουλες 4.00 €
Pancakes with strawberries and strawberry coulis

Pancakes με θυμαρίσιο μέλι, καρύδια και  5.60 € 
πράσινο μήλο
Pancakes with thyme honey, walnuts and  
green apple

Ομελέτες / Omelettes
Ομελέτα με σπανάκι        3.20 €
Omelette with spinach

Ομελέτα με τυρί και ζαμπόν ή γαλοπούλα      3.70 €
Omelette with cheese and ham or turkey

Ομελέτα με μανιτάρια, πιπεριές και τυρί      3.70 €
Omelette with mushrooms, bell peppers and cheese 

Ομελέτα με ντοματίνια και φέτα       3.70 €
Omelette with cherry tomatoes and feta

Ομελέτα των πρωταθλητών με ντοματίνια, σπανάκι, μανιτάρια και φέτα  4.50 €  
Champions’ omelette with cherry tomatoes, spinach, mushrooms, and feta cheese

Σερβιρισμένες με σπιτικό λευκό ή ολικής άλεσης ψωμί και πράσινη σαλάτα
Served with homemade white or whole wheat sourdough bread and a side of green salad

Σπιτικό Πεϊνιρλί με Ζύμη 24ωρης Ωρίμανσης 
Homemade Peinirli with 24-hour Matured Dough
Πεϊνιρλί με φέτα, ντομάτα, ελιές και σάλτσα ντομάτας 2.80 €
Peinirli with feta, tomatoes, olives and tomato sauce

Πεϊνιρλί με αυγό, κιμά μοσχαρίσιο και κρέμα τυριού 3.00 €               
Peinirli with egg, minced beef and cream cheese

Πεϊνιρλί με αβοκάντο, ρόκα, ντοματίνια και ελαιολαδο 3.20 €
Peinirli with avocado, rocket, cherry tomatoes and olive oil

DELIVERY AND BISTRO MENU



SNACK & ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ  
SNACKING & LUNCH

Αμύγδαλο, κάσιους, φυστίκι  3.50 € 
Αιγίνης και καρύδια αρωματισμένα  
με πάπρικα και θυμάρι  
Home roasted mixed nuts:  
almonds, cashews, peanuts  
and walnuts tossed with paprika  
and thyme

Πατατάκια με θαλασσινό αλάτι 2.40 €
Potato chips with sea salt

Πατατάκια με πάπρικα 2.40 €
Potato chips with paprika

Πατατάκια με μπέικον 2.80 €
Potato chips with bacon

Πατατάκια με τρούφα 3.20 €
Truffled potato chips

Πατατάκια ρίγανη 2.30 €
Potato chips with oregano

Popcorn 2.00 €
Popcorn with sea salt

Popcorn πάπρικα 2.40 €
Popcorn with paprika

Popcorn γραβιέρα 3.20 €
Popcorn with graviera 

Popcorn, τραγανό bacon 2.80 €
Popcorn with bacon 

Pop corn με τρούφα 3.20 €
Truffled popcorn 

Γλυκά καραμελωμένα popcorn 2.80 €
Sweet sea salt and butter caramel  
popcorn 

Dips (επιλογή τριών κάθε μέρα)
Dips (our selection of 3 per day)
Ρεβυθάδα του Muse Bistro με πίκλα κρεμμυδιού 3.00 €
Muse Bistro chickpea revithada with pickled onion

Μελιτζανοσαλάτα του Muse Bistro με άρωμα λευκής σοκολάτας 2.50 €
Muse Bistro eggplant salad with white chocolate aroma

Ταραμάς του Muse Bistro με τραγανά λαχανικά 2.50 €
Muse Bistro fish roe tarama with crunchy raw vegetables

Πάστα ελιάς καλαμών 3.20 €
Kalamata black olives tapenade

Τυροκαυτερή παραδοσιακή 3.00 €
Traditional spicy feta cheese

Καπνιστή ντομάτα με ελαιόλαδο 3.00 €
Smoked tomatoes and olive oil

Σερβιρισμένες με σπιτικά κριτσίνια βρώμης
Served with homemade oat breadsticks

Σαλάτες / Salads
Ψητά λαχανικά με λάδι τρούφας και κρουτόν 5.20 €
Roasted vegetables, truffle oil and croûtons

Σαλάτα του Καίσαρα με καπνιστό κοτόπουλο και κρουτόν 5.50 €
Caesar's salad with home smoked chicken and croûtons

Ελληνική σαλάτα παραδοσιακή 4.80 €
Traditional Greek salad

Κρύα Sandwich / Cold Sandwiches
Mπαγκέτα ολικής με σολωμός gravlax, κρέμα τυριού,  4.50 € 
αγγούρι και ρόκα   
Wholemeal baguette with salmon gravlax, cream cheese,  
cucumber and rocket 

Μπαγκέτα ολικής με γαλοπούλα, γραβιέρα, ντομάτα,  4.00 €
γιαούρτι και μαρούλι
Wholemeal baguette with turkey, graviera cheese,  
tomatoes, yogurt and lettuce 

Μπαγκέτα λευκή με ζαμπόν, ντομάτα, πίκλα αγγουριού, 3.60 € 
καπνιστού κρεμμυδιού μαγιονέζα και ρόκα
White baguette with ham, tomatoes, pickled cucumber,  
smoked onion, mayonnaise and rocket

Μπαγκέτα λαχανικών μανούρι στη σχάρα και βαλσάμικο 3.80 €  
Wholemeal baguette with grilled vegetables, manouri cheese  
and balsamic 

Μπουκίτσες  
(Ξηροί καρποί, Τσιπς & Ποπκορν) 
Nibbles (Nuts, Chips & Popcorn)

Ζεστά Πιάτα / Hot Dishes
Μουσάκας 4.50 €
Traditional moussaka 

Πένες, κόκκινη σάλτσα και κρέμα γραβιεράνα 4.50 €
Penne, tomato sauce and gravierana cream 

Μπριάμ The Muse Bistro 4.20 €
Briam Greek ratatouille, the Muse Bistro way 

Μπούτι Κοτόπουλο με πλιγούρι και γιαούρτι 5.20 €
Grilled marinated chicken leg with bulgur cracked wheat, yoghurt 

Σπιτικές Τηγανιτές πατάτες, μαγιονέζα, κέτσαπ 3.00 €
Home-made fried potatoes, mayonnaise, ketchup 

Τόστ / Grilled Cheese Sandwiches
Ψημένο ψωμί με κασέρι και ζαμπόν ή  3.60 € 
γαλοπούλα 
Grilled toast with kasseri cheese  
and ham or turkey 

Ψημένο ψωμί με 4 τυριά 3.60 €
Grilled toast with four cheeses 

Ψημένο ψωμί με τυρί και σουτζούκι 3.80 €
Grilled toast with cheese and sujuk 

Σερβιρισμένες με σπιτικό λευκό ή ολικής 
άλεσης ψωμί και πράσινη σαλάτα
Served with homemade white or whole wheat 
sourdough bread and a side of green salad



Επιδόρπια 
Desserts
Κορμός, καραμελωμένα φουντούκια με παγωτό μπανάνα 3.50 €
Kormos chocolate biscuit log, caramelized hazelnut  
and banana ice cream 

Γλυκό του κουταλιού καρπούζι 2.50 €
Candied watermelon peel with ginger 

Παγωμένο γιαούρτι με κομμάτια φρούτων 3.00 €
Frozen yogurt with diced fruits

Μους σοκολάτας 5.00 €
Chocolate mousse 

Ζελέ φράουλας 3.00 €
Strawberry jelly 

Φρουτοσαλάτα 4.50 €
Fruit salad 

Παγωτά & Σορμπέ 
Ice Cream & Sorbet
Παγωτά: σοκολάτα, βανίλια,  2.70 € 
φιστίκι, μπανάνα, καϊμάκι  Μπάλα 
Ice cream: chocolate, vanilla,  
pistachio, banana, kaimaki 

Σορμπέ: μαύρη σοκολάτα,  2.70 € 
φράουλα, μάνγκο, λεμόνι Μπάλα 
Sorbet: dark chocolate, strawberry,  
mango, lemon 

ΡΟΦΗΜΑΤΑ 
BEVERAGES

Ζεστή Σοκολάτα / Hot Chocolate
Κακάο      2.50 €
Cocoa powder and milk

Σοκολάτα υγείας / Σοκολάτα λευκή  3.00 €
Dark chocolate / White chocolate

Προσθήκη έξτρα γεύσεων: φουντούκι,   0.50 € 
καραμέλα, σοκολάτα 
Add flavors: hazelnut, caramel, chocolate...

Κρύοι Καφέδες / Cold Coffee
Freddo espresso     2.00 €

Freddo cappuccino    2.00 €

Frappé      1.60 €
Cold instant coffee

Frappé gelato με παγωτό ή Baileys  3.50 €
Cold instant coffee with ice cream or Baileys

Frio Ελληνικός     2.50 €
Cold Greek Coffee

Freddoccino     3.50 €

Προσθήκη έξτρα γεύσεων: φουντούκι,   0.50 € 
καραμέλα, σοκολάτα 
Add flavors: hazelnut, caramel, chocolate...
 
Σπιτικά Κρύα Τσαι / Homemade Iced Tea
Τσάι κρύο με λεμόνι / ροδάκινο / μέντα  2.50 €
Lemon / Peach / Mint iced tea

Ζεστοί Καφέδες / Hot Coffee
Espresso / Espresso ristretto / Espresso lungo 1.80 €

Διπλό espresso     2.20 €
Double espresso

Espresso Americano    1.80 €

Espresso macchiato    2.00 €

Cappuccino     2.00 €

Cappuccino latte     2.20 €

Διπλό cappuccino    2.60 €
Double cappuccino

Φίλτρου      2.50 €
Filter coffee

Ελληνικός μονός     1.60 €
Greek coffee

Ελληνικός διπλό κουπάτος   2.00 €
Double Greek coffee

Nes      1.60 €
Instant Hot Coffee

Προσθήκη έξτρα γεύσεων: φουντούκι,   0.50 € 
καραμέλα, σοκολάτα 
Add flavors: hazelnut, caramel, chocolate...

Ζεστά Τσάι & Βότανα / Hot Tea & Herbals
Τσάι / Τσάι του βουνού / Τσάι πράσινο    2.50 € 
Τσάι μέντας / Τσάι φρούτα του δάσους   
Τσάι μαύρο / Χαμομήλι
Tea / Mountain tea / Green tea / Peppermint   
Fruits of the forest / Black tea / Chamomile



Φυσικοί Χυμοί / Fresh Juice
Πορτοκάλι / λεμονάδα 2.50 €
Orange / Lemonade

Μήλο, καρότο και πορτοκάλι 3.00 €
Apple, carrot and orange

Ανάμεικτος με φρούτα εποχής 3.50 €
Fruit mix

Tropical 4.50 €

Smoothies
Μπανάνα, γάλα και μέλι 4.00 €
Banana, milk and honey

Μπανάνα και φράουλα 4.50 €
Banana and strawberry

Milkshakes
Σοκολάτα / Βανίλια Μαδαγασκάρης / Καραμέλα 4.80 €
Μπισκότο / Φράουλα / Καϊμάκι Πολίτικο 
Chocolate / Madagascar vanilla / Caramel / Cookies
Strawberry / Kaimaki 

Καϊμάκι με espresso και μπισκότο 5.00 €
Kaimaki with espresso and biscuit

Αναμείξτε τις γεύσεις 5.20 €
Mix your own flavors

Προσθήκη έξτρα γεύσεων: φουντούκι,  0.50 € 
καραμέλα, σοκολάτα 
Add flavors: hazelnut, caramel, chocolate...

Μπύρες & Ενεργειακά ποτά 
Beer & Energy Drinks
Alfa 330ml / Fix 330 ml / Red Bull 250 ml 3.00 €

Κοκτέιλ χωρίς Αλκοόλ / Mocktails
Apple Spritz 3.50 €

Nojito με δική σου επιλογή φράουλας  3.50 € 
ή με μέντα 
Nojito with your choice of strawberry or mint

Virgin Margarita δική σου επιλογής με   4.50 € 
φράουλα / καρπούζι / λεμόνι / πεπόνι   
τροπικά φρούτα  
Virgin Margarita with your choice of strawberry  
 watermelon / lemon / melon / tropical fruits

Virgin Daiquiri δική σου επιλογής με   4.50 € 
φράουλα / καρπούζι / λεμόνι / πεπόνι   
τροπικά φρούτα 
Virgin daiquiri with your choice of strawberry   
watermelon / lemon / melon / tropical fruits

Νερά, Αναψυκτικά & Συσκευασμένοι Χυμοί 
Water, Soft Drinks & Bottled Juices
Νερό 500ml     0.50 €
Mineral water 500ml

Νερό 1,5 Λίτρο     1.20 €
Mineral water 1,5L

Ανθρακούχο νερό 250ml    3.00 €
Sparkling water 250ml

Σόδα 330ml     2.00 €
Soda Water 330ml

Coca-Cola / Light / Zero /  Sprite / Light  2.00 € 
Fanta πορτοκάλι με ανθρακικό / Πορτοκάλι μπλε
Λεμόνι / Light 330 ml 
Coca-Cola / Light / Zero / Spright / Light  
Fanta / Blue / Lemon / Light 330 ml 

Βύσσινο 250ml     1.70 €
Sour cherry 250ml

Βερίκοκο, μήλο & πορτοκάλι 250ml  1.70 €
Apricot, apple and orange 250ml

Ανάμεικτος χυμός / Πορτοκάλι 330ml  1.70 €
Fruit mix cocktail / Orange 330ml

Cocktails 
Margarita παγωμένη    6.50 €
Frozen Margarita

Μαργαρίτα αλά Ελληνικά με μαστίχα  6.50 €
Greek frozen Margarita with mastiha

Mοjito      6.50 €

Daiquiri παγωμένη με lime   6.50 €
Frozen lime daiquiri

Margarita δική σου επιλογής με φράουλα /  7.00 € 
καρότο / τροπικά φρούτα 
Margarita with your choice of strawberry / carrot /  
tropical fruits

Daiquiri δική σου επιλογής με φράουλα,   7.00 € 
καρότο, τροπικά φρούτα   
Daiquiri with your choice of strawberry / carrot /  
tropical fruits

Gem Society Spritz    7.50 €

Κρασιά / Τσίπουρο / Ούζο 
Wine / Tsipouro / Ouzo
Κρασί λευκό Μοσχοφίλερο 187ml   4.00 €
Moschofilero white wine 187ml

Κρασί Κόκκινο Αγιωργίτικο 187ml   4.00 €
Agiorgitiko red wine 187ml

Τσίπουρο 200ml με ή χωρίς γλυκάνισο  5.50 €
Tsipouro with or without anise 200ml

Ούζο 200ml     5.50 €
Ouzo 200ml


