




6,50 €

6,50 €

6,50 €

7,00 €

6,50 €

10,00 €

8,00 €

Brunch 

Chocolate & cookies 
Πραλίνα Mr chocofreda’s, cookies & παγωτό βανίλια 
Hazelnut praline, cookies & vanilla ice cream 

Red velvet 
Cheese cake cream, λευκή σοκολάτα, φρούτα του δάσους & τριμμένο Oreo
Cheese cake cream, white chocolate praline, red berries & Oreo 

Double chocolate madness 
Πραλίνα Mr Chocofreda’s & λευκη σοκολάτα, τριμμένο Oreo
Hazelnut praline & white chocolate, Oreo

Profiterole
Μούς κάστανου, φιστίκι Αιγίνης & σάλτσα προφιτερόλ 
Marron mousse, pistachios & chocolate ganache 

Lila pause 
Μούς σοκολάτας γάλακτος, πραλίνα φράουλας & σάλτσα απόκόκκινα φρούτα 
Milk chocolate mousse, strawberry praline & red berries sauce 

Fried chicken & bbq cream cheese 
Με τηγανητό κοτόπουλο, κρέμα τυριού bbq, ντομάτα & καλαμπόκι 
With fried chicken, bbq cream cheese, tomato & corn 

Waterfalls pancakes 
Με ψητό μπέικον, γκούντα, ντομάτα, τσένταρ, τηγανιτό αυγό, & σάλτσα hollandaise
With bacon, gouda, tomato, cheddar, fried egg, hollandaise sauce & sour red pepper 

Salty Pancakes 

Sweet Pancakes 



Fischer 

Νύµφη 

Fix Hellas 

Fix Dark 

Paulaner Weisse 

Erdinger 

Amstel 

Heineken Free

Amstel Radler 

Heineken 

ΑΛΦΑ

Mamos 

Mc Farland 

Kaiser 330ml 

SOL 330ml

3,50 €

4,00 €

5,00 €

5,00 €

3.50 €

4,00 €

4,00 €

4,00 €

3,50 €

4,00 €

5,00 €

4,50 €

6,00 €

330ml

330ml

500ml

500ml

330ml

330ml

330ml

330ml

330ml

330ml

330ml

330ml

330ml



6,50 €

6,50 €

7,00 €

7,00 €

7,50 €

7,00 €

7,50 €

7,00 €

6,20 €

8,00 €

Αυγά / Eggs 

Waterfalls breakfast plate 
Αυγά μάτια, μπέικον, φριγανισμένο ψωμί, γκούντα, καπνιστή
γαλοπούλα, λουκάνικο, ντοματίνια & πατάτες τηγανίτες 
Fried eggs, bacon, toasted bread, gouda, smoked turkey,
cherry tomatoes, sausages & fried potatoes 

Burger scramble eggs 
Αφράτο brioche, αυγά σκράμπλ, ψητό μπείκον, μαγιονέζα & ντομάτα 
Brioche bread, scrambled eggs, bacon, mayonnaise & tomato 

Croque Madame 
Χοιρινή ωμοπλάτη, κίτρινο τυρί, τηγανητό αυγό & μπεσαμέλ παρμεζάνας 
Pork ham, gouda, fried egg & parmesan bechamel 

“Strapatsada”
Αυγά με ντομάτα, κόκκινο πιπέρι, φέτα, ρίγανη και φριγανισμένο ψωμί 
Scrambled eggs with tomato, paprika, feta, oregano & toasted bread 

Eggs Benedict 
Αυγά ποσέ, σάλτσα hollandaise , χειροποίητο ψωμί και μπέικον 
Poached eggs, hollandaise sauce, homemade bread & bacon 

Egg salad open buns 
Φριγανισμένο χειροποίητο ψωμί, αυγοσαλάτα, προσούτο,
ψητή πιπεριά, ντομάτα & φυλλολαχανικά
Homemade toasted bread, egg salad, prosciutto,
red pepper, tomato & fresh greens 

Χωριάτικη οµελέτα / Choriatiki omelet 
Με πιπεριές, μανιτάρια, ντομάτα, φέτα, γκούντα,
πατάτες τηγανιτές & πράσινη σαλάτα 

Protein omelet 
Με καπνιστή γαλοπούλα, κρέμα τυριού, ντομάτα, γκούντα & πράσινη σαλάτα 
With smoked turkey ham, cream cheese, tomato, gouda & green salad 

Bacon omelet 
Με μπέικον, γκούντα, ντομάτα, πατάτες τηγανίτες & πράσινη σαλάτα
With bacon, gouda, tomato, fried potatoes & green salad

Ποικιλία από μαρμελάδες και πραλίνες, pancakes, κρουασανάκια,
τσουρέκι και σάλτσα απο κόκκινα φρούτα
Selections of jams and pralines, pancakes, croissants, easter
bread and sauce with red fruits 

Waterfalls sweet breakfast plate





3,00 €

6,50 €

8,50 €

8,00 €

9,00 €

7,00 €

8,00 €

9,00 €

7,50 €

9,00 €

12,00 €

5,00 €

8,00 €

8,50 €

8,50 €

Fingerfood & Sandwich 

Classic toast 
Χοιρινό μπούτι, κίτρινο τυρί, μαγιονέζα, ντομάτα & φρέσκια σαλάτα 
Pork ham, gouda, mayonnaise, tomato & fresh green salad 

Avocado Toast 
Brioche ψωμί τόστ, καπνιστή γαλοπούλα, ντοματα, φέτα & μούς αβοκάντο 
Brioche toast with smoked turkey ham, Feta, tomato & avocado mousse

Brioche chicken toast 
Με φιλέτο κοτόπουλου, Κατικι ∆ομοκού, ντομάτα, γκούντα & φρέ σκια σαλάτα 
With grill chicken nuggets, cream cheese Katiki, tomato & fresh green salad 

Chicken Bao buns burger
Με τηγανητό κοτόπουλο, μαγιονέζα caesar’s, ice berg & μαρμελάδα ντομάτας 
With fried chicken, caesar’s mayo, ice berg & tomato jam 

Pork Bao buns 3 τεμ/pax
Σιγοψημένο χοιρινό σε σάλτσα bbq, σάλτσα γιαουρτιού, αγγούρι & τραγανό κρεμμύδι 
Slow cooked pork neck in bbq sauce, yoghurt, cucumber & crispy onions

Classic Club Sandwich
Χοιρινή ωμοπλάτη, γκούντα, μπέικον, τομάτα,  μαγιονέζα iceberg & πατάτες τηγανιτές 
Pork ham, gouda, bacon, tomato, mayonnaise iceberg & fried potatoes

Chicken Club Sandwich 
Τραγανό κοτόπουλο, iceberg, μαγιονέζα Caesar’, μπέικον, τομάτα & πατάτες τηγανίτες 
Fried chicken, iceberg, caesar’s mayo, bacon, tomato & fried potatoes 

Mini burgers 3 τεμ/pax
100% μοσχαρίσιος κιμάς, μαγιονέζα, μπέικον, ντομάτα & ice berg 
100% beef, mayonnaise, bacon, tomato & ice berg 

Τηγανητές µπουκιές κοτόπουλου/
Fried chicken nuggets 
Παναρισμένες με κρουστά σουσαμιού, κάρι & μαγιονέζα τσίλι
With sesame crust, cary & sweet chili mayo 

Πλατό τυριών / Selection of cheese

Πλατό τυριών - αλλαντικών / Selection of cheese & cold cuts  

Ουζοµεζές ατοµικός / Greek meze
Για 2 ή 4 άτομα / for 2 or 4 persons (Για 2 /for 2)  8,00 € (Για 4 /for 4 ) 12,00 €

Σαλάτες / Salads 
Σαλάτα του Καίσαρα / Caesar’s salad 
Με κοτόπουλο, παρμεζάνα, κρουτόν, ψητό μπέικον & μαύρο σουσάμι 
With chicken, parmesan, crouton, crispy bacon & black sesame 

Σπανάκι & ρόκα / Baby spinach & rocket 
Ψητό Ταλαγάνι, λιαστή ντομάτα, ελιές, ντοματίνια & καβουρδισμένο σουσάμι 
With grilled Talagani cheese, sun dried tomatoes, olives & toasted sesame 

Φρέσκα φυλλολαχανικά / Fresh greens 
Με ταρτάρ παντζαριού αρωματισμένο με πορτοκαλί, ντοματίνια,
παξιμάδια χαρουπιού & Κατίκι ∆ομοκού
With beetroot tartare flavored with orange, cherry tomatoes,
carob rusks & cream cheese Katiki

*Oι σαλάτες σερβίρονται με εξαιρετικό ελαιόλαδo
*Salads are served with extra virgin olive oil 



2,50€

3,50€

3,00 €

3,00 €

3,50 €

4,00 €

2,50 € ∆ιπλός/Double 3,00 €

2,50 € ∆ιπλός/Double 3,50 €

3,50 €

3,00 €

2,50 € ∆ιπλός/Double 3,50 €

3,00 € ∆ιπλός/Double 4,00 €

2,50 € ∆ιπλός/Double 3,50 €

3,50 € ∆ιπλός/Double 4,00 €

4,00 €

3,00 €

4,00 €

4,00 €

4,00 €

4,00 €

3,00 €

4,00 €

4,00 €

4,00 €

3,00 €

3,00€

3,00€

3,00€



Zητήστε τον κατάλογο του επιδόρπιου.
Ask for the desert menu.

6,00 €

8,00 €

8,50 €

8,00 € 1,80 €

15,00 €
22,00 €

12,00 €

10,00 €

10,00 €

10,00 €

Burger

Cheeseburger 
100% μοσχαρίσιος κιμάς, τσένταρ, μαγιονέζα πάπρικας, πατάτες
τηγανητές, ντομάτα & ice berg
100% beef, cheddar, paprika mayo,tomato & ice berg  

Yorker Burger 
100% μοσχαρίσιος κιμάς, ντομάτα, ice berg, κοκτέιλ σως με πίκλες 
ψητό μπέικον, πατάτες τηγανητές & σαλτσα bbq 
100% beef, tomato, ice berg, coleslaw, bacon, French fries & bbq sauce 

Crispy chicken burger 
Τραγανό φιλέτο κοτόπουλου, ντομάτα, ice berg & σαλάτα coleslaw
Deep fried chicken, tomato, ice berg & cocktail sauce with pickles 

** ισχύει για την κατηγορία +1€ τηγανητό αυγό / fried egg

Παγωτά / ice cream flavors
Μπάλα / Scoop 

Κρέμα βανίλια
Φράουλα
Σοκολάτα
Μπανάνα
Νουτρέλα
Γιαούρτι-βυσσινο
Μπισκότο
Σύκο
Φυστίκι
Κανταΐφι
Τσιχλόφουσκα
Λεμόνι & καραμέλα,

Vanilla cream
Strawberry
Chocolate
Banana
Praline
Yoghurt-cherry
Biscuit
Fig
Pistachio
Gum
Greek kantaifi
Lemon & caramel
Cheese cake
Stracciatella
Cookies 

Σαντιγί / Whipped cream 0,50 €

Ζυμαρικά & ριζότο / Pasta & risotto 
Λιγκουινι µε σάλτσα ντοµάτας / Linguini napolitan 
Bασιλικό & παρμεζάνα 
With basil & parmesan 

Ριγκατόνι µε πέστο βασιλικού / Rigatoni with pesto
Φρέσκια μοτσαρέλα, χειροποίητο πέστο βασιλικού και πιπέρι 
Fresh mozzarella, homemade pesto and pepper

Ταλιατέλες µε κοτόπουλο / Tagliatelle with chicken 
Mανιτάρια, κρέμα γάλακτος & μπέικον 
Mushrooms, heavy cream & bacon 

Ριγκατόνι µε σάλτσα παρµεζάνας
Rigatoni with parmesan sauce 
Ποικιλία μανιταριών & άγρια ρόκα 
With mushrooms & arugula leaves 

Γαριδοµακαρονάδα / Shrimp pasta (για δυο / for two)
Με λευκή ή κόκκινη σάλτσα, ζωμό γαρίδας & φρέσκο βούτυρο 
With cream or tomato sauce, bisque & fresh butter

Ριζότο µε ψητό σολοµό / Salmon risotto
Με φρέσκα αρωματικά, λεμόνι & παρμεζάνα 
With fresh herbs, lemon & parmesan 



Χαλούµι-σουσάµι / Halloum cheese-sesame

Tomato sauce,mozzarella, cherry tomatoes, halloumi cheese,sesame,basil pesto sauce
Σάλτσα ντοµάτας, µοτσαρέλα, ντοµατίνια, χαλούµι, σουσάµι, πέστο βασιλικού

Σάλτσα ντοµάτας, φρέσκια µοτσαρέλα, µανιτάρια, παρµεζάνα Grana Podano,
πατέ τρούφας
Tomato sauce, mozzarella,fresh mushrooms, parmesan cheese Grana
Padano, truffle pâté

Ταρτουφάτα / Tartufata

Pizza χειροποίητη στον παραδοσιακό ξυλόφουρνο/
Handmade Pizza at traditional wood-fired oven


