




Specialty Καφεδάρες από τις φυτείες του πλανήτη Βραζιλία (Ριο Ντε Τζανέιρο, Copacabana,
Samba, Selecao και δε συµµαζεύεται) αράζουν για µέρες κάτω από το Βραζιλιάνικο ήλιο χωρίς
αντηλιακό, περνούν τον Ατλαντικό και αριβάρουν στην Όαση. 
Καβουρδίζονται µε φόντο τα πλατανόφυλλα και είναι έτοιµοι για ατελείωτες, Βραζιλιάνικες
Φρεντάρες στο πιο Cool Hotspot (σχήµα Οξύµωρον) της πόλης. Εξωτικοί καφέδες κάτω από τα
πλατάνια µε ολόκληρη την πόλη να περνά από µπροστά σου.
Η καλύτερη συνταγή καφέ της πόλης.
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Coffee & chocolate
pairing
µε κάθε καφέ 3
χειροποίητες
πραλίνες µε 1.20€





Το πρώτο πρωινάδικο της πόλης, από τα 70s, να σερβίρει το πιο λαχταριστό brunch που 
µπορείς να βρεις στο κέντρο, τυχαίο; Δε νοµίζω. Η Όαση φροντίζει τα πρωινά της πόλης από 
τα µέσα του ’70. Σήµερα απλά το εξέλιξε το ζήτηµα και από πρωινάδικο έγινε Brunchαδικο. 
Τι είναι όµως το brunch;
Είναι κάτι ανάµεσα από Breackfast και Lunch (απ’ όπου πήρε και τ’ όνοµα του).
Είναι ένα break από τη φασαρία της πόλης. Είναι µια απολαυστική παρέα σε δροσερή 
ατµόσφαιρα.
Είναι το πάντρεµα του γλυκού µε το αλµυρό µε κουµπάρο έναν υπέροχο Specialty Espresso
Είναι τα Αυγά µάτια για να γλυτώσεις από το κακό το µάτι. Είναι τα scrumbled eggs για 
αχτύπητη απόλαυση. Είναι τα φανταστικά sandwiches για τις πρωινές λιγούρες.
Μάθε τι είναι για σένα το brunch της Όασης και γεµίσε τη µέρα σου.

Handmade focaccia toast 
Τοστ focaccia µε τυρί, καπνιστή γαλοπούλα & τοµάτα, ψηµένο
µε τηγανητό αυγό on top και σερβιρισµένο µε σαλάτα

Crispy bacon eggs 
Φρυγανισµένο χωριάτικο ψωµί µε σοταρισµένα µανιτάρια, crispy bacon, αυγά 
τηγανητά & τοµάτες κονφί

4,90 €

5,90 €

Grilled egg sandwich
Δυο φέτες από χωριάτικο ψωµί µε λαχταριστή γραβιέρα 
και ψητή µελιτζάνα, µε ένα αυγό µάτι on top

Prosciutto scrambled eggs 
Δυο φέτες χωριάτικο ψωµί µε δυο ζουµερές φέτες τοµάτας και 
scrambled eggs µε ανθότυρο.
Αντί για κερασάκι µια νόστιµη φέτα prosciutto

4,90 €

4,90 €

;





Βάφλα Snickers 
Βάφλα Banoffee
Βάφλα 1 µπάλα παγωτό 
Βάφλα 2 µπάλες παγωτό 
Extras: 
(σοκολάτα, πραλίνα, oreo,
ξηροί καρποί, φρέσκα φρούτα)

5,90 €
5,90 €
4,90 €
5,90 €
0,50 €

Αναστατώνεσαι. Χτύπας ανυπόµονα τα δάχτυλα στο τραπέζι, σιγοψήνεσαι µαζί της.

Και ξαφνικά τη βλέπεις να πλησιάζει στο τραπέζι σου. Η καρδιά σου χτυπά δυνατά.

Διαστέλλονται οι κόρες των µατιών σου. Δεν κρατιέσαι. Αρχίζεις να σιγοτραγουδάς.

Είσαι µια βάφλα πειρασµός, σεισµός, Αι αι αι αι αιιιιι.

Fluffy βάφλες µε τις λαχταριστές κρέµες που τόσο αγάπησες, µε τις σοκολάτες για

τις οποίες έµεινες ξάγρυπνος τόσα βράδια, µε τα παγωτά που µε αγωνία και

λαχτάρα περίµενες να πλησιάσουν το τραπέζι σου.

Αυτές παιδί µου δεν ειναι βάφλες. Αυτές είναι πάθος!

Βάφλα profiterole 
Βάφλα mille feuille 
Βάφλα Bonito 
Βάφλα cookies 
Βάφλα Lila 
Βάφλα Black forest 
Βάφλα Cheesecake 
Βάφλα Kit Kat 
Βάφλα Σουφλέ 

5,90 €
5,90 €
5,90 €
5,90 €
5,90 €
5,90 €
5,90 €
5,90 €
5,90 €





Panδαιµόνιο, Panέµορφο, Panανθρώπινο, Panύψηλο, Panηπειρωτικό, Panτοτινό!

Αυτό ειναι κυρίες και κύριοι το Pancake της Όασης.

Pancake που ενώνει και δεν χωρίζει.

Pancake που οµορφαίνει και δεν…(το υπόλοιπο δεν το µαρτυράω)

Ένα pancake που αγγίζει την τελειότητα.

Χτισ’ το µοναχός σου µε κρέµες, παγωτά, σοκολάτες, πραλίνες και κάνε το δικό σου.

Σου αξίζει!

Pancake profiterole 

Pancake mille feuille

Pancake Bonito 

Pancake cookies 

Pancake Lila 

Pancake Black forest 

Pancake Cheesecake 

Pancake sneak it

Pancake Banoffee 

Pancake µους γάλακτος 

Pancake Kit Kat 

Pancake 1 µπάλα παγωτό

Pancake 2 µπάλες παγωτό 

Extras: 

(σοκολάτα, πραλίνα, oreo, ξηροί καρποί, φρέσκα φρούτα)

4,50 €

4,50 € 

4,50 € 

4,50 € 

4,50 € 

4,50 €

4,50 €

4,50 €

4,50 €

4,50 €

4,50 €

4,90 €

5,90 €

0,50 €





…διότι ως γνωστόν αµαρτία εξοµολογουµένη ουκ έστιν αµαρτία.

Οµολογώ λοιπόν ότι τα γλυκά της Όασης είναι σκέτη κόλαση.

Ετοιµάζονται, προκλητικά, µπροστά σου και είναι λαχταριστά και άκρως απολαύστικα.

Αµάρτησε λοιπόν όχι για το παιδί σου αλλά για τον εαυτό σου.

Προφιτερόλ σε γυάλινο ποτήρι 

µε κρέµα espresso, soft white cream,

γκανάζ λευκής σοκολάτας

4.90€

Pancakes XL/ 4 pancakes, 5 στρώσεις κρέµας
α)πύργοι pancakes κανέλας, µε patisserie, 
φρέσκιες φράουλες & ζάχαρη άχνη

β) pancakes σοκολάτας, σταγόνες σοκολάτας,
γκανάζ σοκολάτας - καραµέλας & white cream

4.90€

Gelato sandwich
µπισκότο τάρτας-γέµιση παγωτού, κρέµα βουτηγµένο
σε σοκολάτα γάλακτος & φυστίκια Αιγίνης

4.50€

Chocolate soup
σούπα σοκολάτας, brownies, blackberries, παγωτό κρέµα

4.50€

Γλυκό burger
pancakes µε crunchy praline, κρέµα φράουλα,
βουτηγµένo τo µισό σε σοκολάτα γάλακτος & τρούφα

4.50€

Chocolate pie sandwich
Σάντουιτς από σοκολατόπιτα, γέµιση από white cream,
γαρνιρισµένο µε λιωµένο γκανάζ υγείας

4.50€

Pancakes µε άλειµµα φυστικοβούτυρου
σοκολάτα γάλακτος, σπασµένα κάσιους, µους γάλακτος, κοµµατάκια Brownies

4.90€

χυµένο µε crunchy γκανάζ & γαρνιρισµένο µε rasberry

4.50€Cake µε διπλή κρέµα µους λευκή & µους γαλάκτος





Ακούστε λοιπόν τι έγινε.
Η χάρη µας έφτασε ως την Αµερική.
Ψάξαµε, ψάξαµε, ψάξαµε και βρήκαµε τη συνταγή για το αυθεντικό New York
Cheesecake.
Σαν πειραχτήρια που είµαστε την πειράξαµε λίγο και, Ω τι θαύµα, την κάναµε λίγο
πιο νόστιµη. Αργοψήνεται στο Φούρνο για να στρώσει χαρακτήρα, και κάνει
λαµπερή εµφάνιση στο τραπέζι σου µε βύσσινο, καραµέλα βουτύρου, Salted
Caramel, φρέσκιες φράουλες, λέµονι ή φρούτα του Δάσους.
Α ρε Νέα Υόρκη. We did it our Way.

New Oasis Cheesecake βύσσινο 

New Oasis Cheesecake καραµέλα βουτύρου 

New Oasis Cheesecake Salted Caramel 

New Oasis Cheesecake φρέσκιες φράουλες 

New Oasis Cheesecake λέµονι 

New Oasis Cheesecake φρούτα του Δάσους 

3,90 €

3,90 €

3,90 €

3,90 €

3,90 €

3,90 €





Ανέβασε ένταση, δώσε ρυθµό στην απόλαυση and do some snacking.
Τα πιο νόστιµα snacks βρίσκονται στην Όαση. Κάνε Clubbing µε τα XXL Club
sandwiches, βάλε τις tortillas στο παιχνίδι και ανέβασε το θερµόµετρο µε τα πιο ζουµερά 
burgers. Αν έχεις στόχο σιλουέτα µη σκας. Διάλεξε σαλάτα και άσε τους
άλλους να χτυπιουνται στα γυµναστήρια.

Tortillas
Τορτίγια µε κοτόπουλο, milner, τοµάτα, ρόκα & σάλτσα µουστάρδας

Τορτίγια µε κοτόπουλο, τυρί cheddar, µανιτάρια

5.90 €

5.90 €

Club Sandwiches
Classic

Chicken club

Tartar chicken club
(club sandwich µε φιλέτο κοτόπουλο, µπέικον, αυγό, ρόκα, ντοµάτα, edam & ταρτάρ µαγιονέζας)

5.40 €

6.40 €

6.00 €

Club Diet 5.40 €

(λαχταριστό club sandwich µε τυρί edam, ζαµπόν, µπέικον, τοµάτα, µαρούλι &
η µυστική µας sauce)

(super club µε ζουµερά φιλετάκια κοτόπουλο, τυρί, edam, µπεικον, τοµάτα, µαρούλι &
sauce µαγιονέζας µε µουστάρδα και µέλι)

(club µε ψωµί ολικής άλεσης, καπνιστή γαλοπούλα, τυρί edam light, τοµάτα, µαρούλι &
sauce µαγιονέζας light)

Red hot chilly club 5.40 €
(δοκίµασε τις αντοχές σου µε το νέο chilly club µε τραγανό µπέικον, τυρί ένταµ, τοµάτα,
µαρούλι, ιταλικό σαλάµι πάπρικας και extra spicy chilly sauce

Smokey turkey club 5.40 €
Nέο club µε καπνιστή γαλοπούλα, τυρί edam, τοµάτα, µαρούλι, τραγανό µπέικον και
sauce καπνιστής µαγιονέζας

*Ολες οι συνταγές club σερβίρονται και σαν tortillas στην ίδια τιµή µε το club.





Burgers
Burger classic

Chicken burger

6.00 €

6.00 €

Salads
Ceasar’s 
(πράσινη σαλάτα µε φιλέτο κοτόπoυλο, καλαµπόκι,
κρουτόν και ceasar sauce)

Ελληνική σαλάτα
(τοµατίνι, τοµάτα, τραγανά κοµµάτια ντάκου, κάπαρη, γραβιέρα & λάδι βασιλικού)

Πράσινη σαλάτα 
(τρυφερά φύλλα σαλάτας, τοµατίνια, µανιτάρια, γαλλική βινεγκρέτ
µε νόστιµα φύλλα παρµεζάνας)

Σαλάτα Balsamico
(ανάµεικτα λαχανικά, καλαµπόκι, πολύχρωµες πιπεριές, κρουτόν µε µια υπέροχη
sauce, Βalsamico µε µέλι)

5.90 €

6.50 €

6.00 €

5.90 €

Pancakes
Pancake chicken bacon 

Pancake club 

Focaccia Toast

5,90 €

5,90 €

2,20 €

(Ένα ζουµερό, χειροποίητο µπιφτέκι µε τραγανό µπέικον, µαρούλι, ντοµάτα,
τυρί cheddar, καραµελωµένο κρεµµύδι, µε µια πλούσια sauce Barbeque)

(Ενα ζουµερό, χειροποίητο µπιφτέκι κοτόπουλο µε τραγανό µπέικον, µαρούλι,
ντοµάτα, τυρί cheddar, καραµελωµένο κρεµµύδι µε µια πλούσια σως Barbeque µουστάρδας)

(Αλµυρό pancake µε κοτόπουλο, µανιτάρια, τυρί gouda, 
µε µια πλούσια σως κρέµας γάλακτος)

Το αγαπηµένο σου club τώρα και µε pancakes





Pizza Margarita

Pizza special 

Cheddar chicken BBQ

Pizza veggie

Pizza

6.40 €

6.90 €

6.90 €

6.90 €

Pasta 

Καρµπονάρα 
(H κλασική συνταγή µε µπέικον, κρόκο αυγού και τριµµένη παρµεζάνα)

Spaghetti all Chitarra
(κλασσικό φρέσκο spaghetti all Chitarra µε µια ελαφριά σάλτσα ντοµάτας)

Ravioli con tartufo
(φρέσκα Ravioli µε σπανάκι και ricotta σε κρέµα µαύρης τρούφας)

Tortellini pomodoro
(φρέσκα tortellini γεµιστό µε τυριά, µε µια ελαφριά σάλτσα ντοµάτας
και  µπέικον)

6.20 €

5.90 €

6.20 €

5.90 €

Pizza prosciutto

Chilly salami

Smokey turkey

7.40 €

6.90 €

6.90 €



Wine



Wines

Σεµέλη Ορεινός Ήλιος Λευκό

Οggi Pinot Grigio

Κτήµα ΑΛΦΑ λευκό

Κτήµα Γεροβασιλείου λευκό

Moscato D’asti 200ml

4.50 €

4.50 €

4.90 €

6.00 €

6.00 €

Σεµέλη Ορεινός Ήλιος Κόκκινο

Gran Passione

Κτήµα ΑΛΦΑ κόκκινο

Τhema Παυλίδη

Σαγγριά ποτήρι

4.90 €

4.90 €

4.90 €

4.90 €

4.00 €

Κτήµα ΆΛΦΑ Μαλαγουζιά

Ζίτσα Classico Ντεµπίνα

Botter Oggi Pinot Grigio

Σεµέλη Ορεινός Ήλιος Λευκό 

Ρούσσας Μαλαγουζιά

Κτήµα Γεροβασιλείου

Γεροβασιλείου Μαλαγουζιά

Αργυρού Σαντορίνη Βαρέλι

il Disperato

18.00 €

16.00 €

16.00 €

16.00 €

19.00 €

22.00 €

22.00 €

27.00 €

20.00 €

Ζίτσα Αρκτούρος

Σέµελη Ορεινός Ήλιος

THEMA Παυλίδη

Ρούσσας Cabernet Syrah

Gran Passione

Κτήµα ΆΛΦΑ κόκκινο

18.00 €

16.00 €

19.00 €

25.00 €

16.00 €

18.00 €

Σεµέλη Ορεινός Ήλιος Ροζέ Ποτήρι

Αβέρωφ Κατώγι Ροζέ ποτήρι

Αβέρωφ Κατώγι Ροζέ

Chateau Sainte Anne Province

4.90 €

4.90 €

19.00 €

23.00 €

Κτήμα ΆΛΦΑ Μαλαγουζιά





Εlectuary matzouni
(Campari, vermouth, µαστίχα Χίου, φρέσκος
χυµός πορτοκαλιού και λίγα φύλλα δυόσµου,
απογειώνουν τη γευστική παλέτα...

Αperol Spritz
To κλασσικό, όσο καλύτερο µπορεί να γίνει!

Campari Tonic
Simply refreshing!

Negroni
All time classic. Η απόλυτη εµπλοκή του gin
µε το Campari, συνοδεία ενός
γλυκού κόκκινου Vermouth που φρεσκάρει
τα καλοκαιρινά δειλινά σου...

Νegroni Sbagliato
Πιο sparkling επιλογή µε sparkling
wine αντί για Gin!

Mimsa Passion Fruit
Φρέσκος χυµός πορτοκαλιού µε passion
fruit και sparkling winr κάνουν τον 
πλάτανο της Όασης λίγο πιο...εξωτικό!

6.00 €

6.00 €

6.00 €

6.00 €

6.00 €

6.00 €

Coca cola 
Sprite 
Soda schweppes (διαφ. γεύσεις) 
Fanta λεµονάδα 
Fanta πορτοκαλάδα 
Νερό ανθρακούχο 
Bίκος Αναψυκτικά
Χυµοί Pago
(Πορτοκάλι, Ροδάκινο, Ace, Φράουλα
Ανάµεικτος, Βύσσινο)
Φυσικός χυµός πορτοκάλι
Φυσικός χυµός ανάµικτος
Νερό 0,5 lt
Nερό 1lt 

2.90 €
2.90 €
2.90 €
2.90 €
2.90 €
3.00 €
2.70 €
3.30 €

3.50 €
4.50 €

Ζεστή σοκολάτα 

Ζεστή σοκολάτα µε πραγµατική σοκολάτα 

(Σοκολάτα γάλακτος, υγείας και λευκή)

Σοκολάτα viennoise 

Κρύα σοκολάτα 

3.30 €

3.50 €

3.50 €

3.30 €

0.30 €
0.50 €

Xαµοµήλι

Τσάι

Ιce tea  (λεµόνι, πράσινο,
ροδάκινο, φρούτα του δάσους,

καραµέλα, του βουνού)

Το παγωµένο τσαι ετοιµάζεται

τη στιγµή της παραγγελίας &

µπορείτε να το απολαύσετε

χωρίς ζάχαρη, µέτριο ή γλυκό

3.30 €

3.30 €

3.30 €

Ποτό απλό
Ποτό Special
Ποτό Premium Special
Τσίπουρο/ Ούζο

6.00 €
6.50 €
9.00 €
3.00 €

Μπύρα Νήσος Βαρέλι 0,33L - 4,5%
Mπύρα Νήσος Θολή Βαρέλι 0,33L - 6,5%
Νήσος Bio all day φιάλη 0,33L - 4,5%
Νήσος 7 µποφορ  φιάλη 0,33L - 7%
Νήσος Αποκάλυψη red 0,33L - 6,5%
Μπύρα Άλφα
Μπύρα Beck’s (χωρίς αλκοόλ)
Μπύρα Heineken
Μπύρα Amstel Radler
Μπύρα Sol

3.50 €
3.50 €
4.00 €
4.50 €
4.50 €
3.50 €
3.50 €
3.50 €
3.50 €
5.00 €

Aperitivos time



Στις τιμές συμπεριλαμβάνονται 
όλες οι νόμιμες επιβαρύνσεις 

Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ 
ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ 

(ΑΠΟΔΕΙΞΗ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ).

CONSUMER IS NOT OBLIGED TO PAY IF THE NOTICE OF 
PAYMENT HAS NOT BEEN RECEIVED

 (RECEIPT – INVOICE).

Αγορανοµικός Υπεύθυνος: Δούβαλης Σπύρος
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