OPSO SOCIAL
Served All Day

BREAKFAST SPECIAL

FRENCH TOAST FROM GREECE

Koulouri Bun Breakfast D, V
Mini sesame milk buns, fresh goat’s curd
strawberry jam, lime curd, chocolate spread

29

GREEK YOGHURT DELICACIES

Choco & Peanuts D, N, V
Peanut butter, banana, chocolate pearls
salted caramel ice cream

58

Vanilla & Strawberries D, N, V
Fresh strawberries, homemade strawberry jam
pistachio, vanilla ice cream

59

OPSO Granola D, N, V
Oat & hazelnut crumble, cocoa nibs
chilled blueberries, pomegranate, thyme honey

59

WE LOVE EGGS!

Grandma’s Favorite D, N, V
Caramelized crispy walnuts, thyme honey

57

Tahini Lovers D, V
Bio whole-grain tahini, pasteli sesame crisps
mandarin zest sweet spoon, rose petals

Kayanas D, V
45
Scrambled eggs, wilted cherry tomatoes
barrel matured feta cheese on toasted sourdough bread

60

OPSO SIGNATURE PANCAKES
Very Berry D, V
Mascarpone cream cheese, strawberry jam
chilled fresh berries, lime zest

68

Gianduja Explosion D, N, V
79
Homemade choco-praline spread, sugar-coated hazelnuts
gianduja chocolate curls

SWEETS FROM OUR DISPLAY
Kiss My Heart D, N
Lemon Pie D, N
Apple Crumble Éclair D, N
Hazelnut Explosion D, N
Citrus Cheese Cake Tart D
Nuts About Nuts D, N
Blueberry Éclair D, N
OPSO Velvet D
Baklavas Pistachio D, N
Gianduja Addiction D, N

D - Contains Dairy

N - Contains Nuts

V - Vegetarian

Green Kayanas D, V
53
Scrambled eggs, wilted cherry tomatoes, guaquamole
barrel matured feta cheese on toasted sourdough bread
OPSO ‘Benedict’ D
Semi cooked eggs, beef bresaola, grilled kale
Greek yoghurt ‘hollandaise’ on koulouri milk bun

60

Eggs & Veg D, V
Semi cooked eggs, shitake mushrooms, charred leeks
Greek yoghurt ‘hollandaise’ on koulouri milk bun

49

Prime Smoked Salmon D
Semi cooked eggs, guacamole, smoked salmon
mascarpone sauce on koulouri milk bun

62

Egg & Chips D, V
Fresh handcut chips, tomato jam
smoked cheese sauce, sunny side up egg

51

Maniatiki D, V
Handmade pasta, brown butter
metsovone cheese, sunny side up egg

55

39
39
39
55
39
39
39
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BIRTHDAY CAKES
24hrs pre-order
Almond Cake N
White almond-milk chocolate cream
Black Forest N
Dark chocolate & vanilla cream, sour cherries
Milky Way N
Milk chocolate cream, hazelnut gaufrette
Very Berry
Vanilla cream, fresh berries
Gianduja Tart N
Dark choco-praline cream, hazelnut nougat
All prices are inclusive of VAT.

350
450
450
500
500

أوبسو سوشال
ُتقدم طوال اليوم

التوست الفرنسي من اليونان

إفطار خاص
فطور كعكة كولوري (ح) ( ،ن(
كعكات صغيرة من حليب السمسم  ،خثارة الماعز
الطازج  ،مربى الفراولة  ،خثارة الليمون  ،الشوكوالتة

29

الزبادي اليونانية الشهية
أبسو جرنولة (ح) ( ،ج) ( ،ن(
حبوب الشوفان والبندق  ،حبيبات الكاكاو
المبرد  ،الرمان  ،عسل الزعتر
العنب البري ُ

59

اختيار جدتي المفضل (ح) ( ،ج) ( ،ن(
الجوز المقرمش بالكراميل  ،عسل الزعتر

57

عشاق الطحينة (ح) ( ،ن(
الطحينة كاملة الحبوب  ،رقائق البطاطس الباستيلي
ملعقة الماندرين الحلو  ،بتالت الورد

60

فطائر البان-كيك بخصوصية أوبسو

شوكوال و فول سوداني (ح) ( ،ج) ( ،ن(
زبدة الفول السوداني  ،الموز  ،قطع الشوكوالته اللؤلؤية
آيس كريم مملح بالكراميل

58

الفنيال و الفراولة (ح) ( ،ج) ( ،ن(
الفراولة الطازجة  ،مربى الفراولة محلية الصنع
الفستق  ،آيس كريم الفانيليا

59

نحن نحب البيض!
كياناس (ح) ( ،ن(
بيض مخفوق  ،طماطم كرزية ذائبة  ،جبنة الفيتا
َنضجت بالبرميل على الخبز المحمص

45

كياناس الخضراء (ح) ( ،ن(
يض مخفوق  ،طماطم كرزية ذائبة  ،غواكامولي
جبنة الفيتا َنضجت بالبرميل على الخبز المحمص

53

بيض أوبسو بينديكت (ح(
بيض نصف مطبوخ  ،لحم بقر بريزوال  ،اللفت المشوي
زبادي يونانية بالصلصة الهولندية على خبز لبن كولوري

60

بانكيك التوت البرّي (ح) ( ،ن(
جبنة ماسكاربوني  ،مربى الفراولة  ،التوت الطازج
المبرد  ،نكهة الحامض

68

البيض والخضار (ح) ( ،ن(
بيض نصف مطبوخ  ،فطر شيتاكي  ،الكراث المفحم
بالزبادي اليونانية بالصلصة الهولندية على خبز لبن كولوري

بانكيك الغانجويا (ح) ( ،ج) ( ،ن(
شوكوالتة مفرودة محلية الصنع  ،بندق مغطى
المجعدة
بالسكر  ،مع شوكوالتة الغانجويا ُ

79

سلمون مدخن فاخر (ح(
بيض نصف مطبوخ  ،غواكامولي  ،سلمون مدخن
صلصة ماسكاربوني على خبز لبن كولوري

62

البيض و رقائق البطاطا (ح) ( ،ن(
شيبس طازج ُمقطع باليد  ،مربى الطماطم
صلصة الجبن المدخن  ،بيض عيون

51

مانيكي (ح) ( ،ن(
المعكرونة المصنوعة يدويا والزبدة البنية
والجبن ميتسوفوني  ،مع بيض عيون

55

حلوياتنا المعروضة

حلوى

القلب (ح) ( ،ج(

فطيرة
حلوى

التفاح (ح) ( ،ج(

البندق (ح) ( ،ج(

تارت تشيز كيك

الحمضيات (ح(

حلوي المكسرات

(ح) ( ،ج(

ايكلير التوت األزرق
أوبسو

39

الليمون (ح) ( ،ج(

ايكلير كرامبل

البري (ح(

فيلفيت (ح(

بقالوة الفستق
شوكوالتة

مشتقات الحليب ( -ح)

الحلبي (ح) ( ،ج(

الغانجويا (ح) ( ،ج(

جوز ( -ج)

49

نباتي ( -ن(

39

كيك أعياد الميالد

يُطلب قبل  24ساعة من الموعد

39
55
39
39
39
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39
45

اللوز (ج(

كعكة
كريمة شوكوالتة باللوز األبيض
كيك البالك فوريست (ج(
شوكوال داكنة وكريمة الفانيليا والكرز الحامض
ميلكي واي (ج(
كريم شوكوالتة الحليب  ،جوفريت البندق
الكثير من التوت (ج(
كريم الفانيليا  ،التوت الطازج
تارت الغانجويا (ج(
كريم الشوكوالتة الداكن  ،نوجا البندق
جميع األسعار تشمل ضريبة القيمة المضافة.

350
450
450
500
500

