ΡΟΦΗΜΑΤΑ
BEVERAGES
ΚΑΦΕΣ COFFEE

ΤΣΑΪ TEA

ΖΕΣΤΟΣ HOT

ΔΟΚΙΜΆΣΤΕ ΆΠΟ ΤΟΝ ΓΆΛΛΙΚΟ
ΟΙΚΟ ΤΣΆΓΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΆΣ
DAMMANN την premium συλλογή
τσάγιου με αυθεντικά, φυσικά αρώματα
TRY FROM OUR PREMIUM SELECTION
OF DAMMANN TEAS
Strong Breakfast ------------------------- €3,90

Espresso (ristretto, lungo, decaf)---- €2,60/3,60
Μονός/Διπλός Single/Double
Macchiato --------------------------- €2,80/3,80
Μονός/Διπλός Single/Double
Cappuccino-------------------------- €3,80/4,30
Μονός/Διπλός Single/Double
Coretto ------------------------------------ €4,20
Café Americano ------------------ €3,50/€4,00
Μονός/Διπλός Single/Double
Café Affogato with ice cream ----------- €5,20
Café latte ----------------------------------€4,00
Flat white ----------------------------------- €4,20
Φίλτρου Filter coffee -------------------- €3,80
(Ethiopia single origin)
Στιγμιαίος καφές Instant coffee ------- €3,50
Ελληνικός καφές Μονός/Διπλός----€2,50/3,40
Greek coffee Single/Double
Café Μοcha ------------------------------- €4,20
ΚΡΥΟΣ COLD
Κρύος καφές φίλτρου-------------------- €4,00
Cold brew Ethiopia single origin
Freddo Espresso ------------------------- €3,80
Freddo Cappuccino --------------------- €4,00
Στιγμιαίος καφές Instant coffee ------- €3,50
Café Mocha ------------------------------- €4,20
ΔΟΚΙΜΆΣΤΕ ΤΟΝ ΕΞΆIΡΕΤΙΚΟ ΜΟΝΟΠΟΙΚΙΛΙΆΚΟ
ΕΣΠΡΕΣΟ ΑΠΌ ΤΗΝ ΓΟΥΑΤΕΜΆΛΑ: Προέρχεται
από την περιοχή Chuechuetenango & το υψόμετρό
του είναι μεγαλύτερο των 1500 μέτρων. Έχει διακριτική οξύτητα, μέτριο σώμα με πολύπλοκο άρωμα
σοκολάτας, μέλι & διακριτικές νότες καραμέλας.
ΖΕΣΤΟ Ή ΚΡΥΟ (επιπλέον χρέωση 0,80)
TRY THE EXTRAORDINARY SINGLE ORIGIN VARIETY OF GUATEMALA ESPRESSO: It is from
Chuechuetenango and it’s altitude meters are
above 1500m. It has got discretionary acidity, medium body and complex aroma of chocolate, honey and descreet tones of caramel.

HOT OR COLD (extra charge €0.80)

Σύνθεση μαύρου τσαγιού, Darjeeling & Assam
της Ινδίας. Black Ceylon tea composition,
Darjeeling & Άssam of India.

Japanese Gunpowder (green tea)
Ζεστό/Κρύο Hot/Cold --------------€3,90/4,30
Ιαπωνικό τσάι με μικρό ποσοστό καφεΐνης και
ελαφριά γεύση, πλούσιο σε αντιοξειδωτικά.
Japanese tea with small ammount of caffeine,
light flavor, rich in antitoxidants

4 Fruits Rouges
Ζεστό/Κρύο Hot/Cold ------------- €3,90/4,30
Μαύρο τσάι με αρώματα κερασιού, φράουλας,
βατόμουρου, κόκκινων φραγκοστάφυλων και κομματάκια αποξηραμένων φρούτων. Black tea with
aromas of cherry, strawberry, rasberry, redcurrant
and pieces of dried fruits.

Carcadet Fantasia
Ζεστό/Κρύο Hot/Cold --------------€3,90/4,30
Χαρμάνι από αποξηραμένα άνθη αγριοτριανταφυλλιάς και φλούδες πορτοκαλιού, άνθη ιβίσκου,
κομμάτια μήλου, πέταλα λουλουδιών, αιθέριο
έλαιο πορτοκαλιού. Δεν περιέχει καφεΐνη. Dried
flowers, wildflowers and orange peels, hibiscus
flowers, apple pieces, flower petals. Decaffeinated.

Rooibos Citrus
Ζεστό/Κρύο Hot/Cold --------------€3,90/4,30
Πρόκειται για βότανο με ευχάριστη και πλούσια
γεύση, είναι ελαφρά γλυκό αρωματισμένο με
εσπεριδοειδή, φλούδες φρούτων, πέταλα λουλουδιών, λεμόνι, κλημεντίνη, αιθέρια έλαια πορτοκάλι
-σαγκουίνι και γεύση cola. Δεν περιέχει καφεΐνη.
Rooibos with citrus fruits, fruit peels, flower
petals, lemon, clementine and orange, baguette,
essential oils, cola flavor. Decaffeinated.

Χαμομήλι Chamomile--------------------- €3,90
Ελληνικής προέλευσης, ελεύθερο γύρης & αντιαλλεργικό. Greek origin, free of pollen and antiallergic.

Τσάι του βουνού Mountain Tea---------- €3,90
Βιολογικό με προέλευση από τον Όλυμπο, σε
υψόμετρο μεγαλύτερο των 1500 μέτρων χωρίς
καφεΐνη με τεΐνη και πλούσιο σε μέταλλα. Greek
tea originated from Olympous at 1500 meters,
decaffeinated rich in minerals.
* Το κρύο τσάι σερβίρεται με βιολογική αγαύη.
* Cold teas are served with biological agave.

ΣΟΚΟΛΑΤΕΣ CHOCOLATES
ΖΕΣΤΕΣ Ή ΚΡΥΕΣ HOT OR COLD
Κλασσική Classic ------------------- €4,30
Πικρή Bitter --------------------------- €4,50
Λευκή White -------------------------- €4,60
Αλμυρή καραμέλα ------------------- €4,90
Caramel salted
Λευκή με μαστίχα--------------------- €4,90
White with mastiha
Επιπλέον σαντιγύ ------------------------ +€0,40
extra wipped cream
Επιπλέον σιρόπια Extra syrups---- +€0,50
καραμέλα, σοκολάτα, φουντούκι,
φράουλα, βανίλια, καρύδα, orgeat,
μπανάνα, cookies, κανέλα
caramel, chocolate, hazelnut,
strawberry, vanilla, coconut, orgeat, banana, cookies, cinnamon
MILKSHAKES
Κλασσικό Classic ----------------------€5,50
(βανίλια, σοκολάτα, φράουλα)
(vanilla, chocolate, strawberry)
Lilla ------------------------------------- €5,90
(βανίλια, πραλίνα, φράουλα)
(vanilla, praline, strawberry)
Oreo ------------------------------------ €6,20
(βανίλια, μπισκότο oreo)
(Vanilla, Oreo bisquit)
ΦΡΕΣΚΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΑ
FRESH AND HEALTHY
ΧΥΜΟΙ JUICES
Πορτοκάλι Orange ------------------- €4,00
Ανάμεικτος με φρούτα εποχής ----- €4,90
Mixed seasonal fruits
Freshness ------------------------------ €5,60
(δυόσμος, λεμόνι, πράσινο μήλο,τζίντζερ)
(spearmint, lemon, ginger, green apple)

Matcha Remedy----------------------- €6,90
(πράσινο τσάι, πράσινο μήλο, σέλινο,
καρότο και τζίντζερ) (matcha tea,
green apple, celery, carrot and ginger)
C explosion---------------------------- €5,20
(λεμόνι, σέλερι, grapefruit, πορτοκάλι)
(lemon, selery, graprfruit, orange)
Metabolism Boost-------------------- €7,20
(μάνγκο, μήλο, πορτοκάλι, λεμόνι,
πιπέρι καγιέν) (mango, apple, orange,
lemon, cayenne pepper)
Reconstruction------------------------ €5,90
(παντζάρι, καρότο, μήλο, πορτοκάλι,
τζίντζερ) (beetroot, carrot, apple, orange,
ginger)
SMOOTHIES
Boost it up --------------------------- €5,90
(μπανάνα, γάλα χαμηλό σε λιπαρά,
αμύγδαλα και μέλι) (banana, low fat milk,
almonds and honey)
Work it out --------------------------- €4,90
(πρωτεΐνη, βρώμη, γάλα χαμηλό σε
λιπαρά και φράουλες) (protein 100%
whey, oat, low fat milk and strawberries)
Rise and shine ------------------------ €6,10
(μπανάνα, πορτοκάλι, αμύγδαλα, μέλι
και μοσχοκάρυδο) (yogurt 0%, banana,
orange, almonds, honey and cinnamon)
Extra fiber------------------------------ €6,40
(γάλα σόγιας, λεμόνι, πορτοκάλι, πράσινο
τσάι matcha, μέλι, λιναρόσπορος) (soya
milk, lemon, orange, Matcha tea, honey,
linseed)
Cori Boost----------------------------- €5,50
(πρωτεΐνη, κανέλα, γάλα αμυγδάλου, μελι,
μπανάνα) (Protein 100%, whey, cinnamon,
almond milk, honey, banana)

ΣΠΙΤΙΚΕΣ ΛΕΜΟΝΑΔΕΣ
HOMEMADE LEMONADES

PREMIUM ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ
PREMIUM SOFT DRINKS

Φρέσκια λεμονάδα με σόδα-------- €4,90
Fresh lemonade juice topped up with
soda water

Aegean tonic ------------------------Lemon tonic -------------------------Dry Bitter tonic ----------------------Indian tonic --------------------------Pink Grapefruit Soda ---------------Bergamot Mandarin Soda -----------Ginger Beer --------------------------2cents Soda ---------------------------

Φρέσκια λεμονάδα με λεμονόχορτο,
ροζ πιπέρι και σόδα ----------------- €4,90
Fresh lemonade with lemongrass,
red pepper topped up with soda water
Φρέσκια λεμονάδα με σουμάδα,
τριαντάφυλλο και σόδα ------------ €4,90
Fresh lemonade with οrgeat,
rose buds topped up with soda water

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ SOFT DRINKS
Coca Cola 0,25 lt -----------------------€3,70
Coca Cola Zero 0,25 lt ----------------€3,70
Coca Cola Light 0,25 lt ----------------€3,70
Coca Cola Stevia 0,25lt ---------------€3,70
Fanta Orange 0,25 lt ------------------€3,70
Sprite 0,25 lt ----------------------------€3,70

€5,00
€5,00
€5,00
€5,00
€5,00
€5,00
€5,00
€5,00

ΝΕΡΟ WATER
Μεταλλικό νερό Αύρα 1lt ------------------- €2,20
Mineral water Avra 1lt
Μεταλλικό νερό Aqua Pana 0,75lt -------- €3,50
Mineral water Aqua Pana 0,75lt
Ανθρακούχο νερό San Pellegrino 0,75lt--- €5,20
Sparkling water San Pellegrino 0,75lt
Ανθρακούχο νερό San Pellegrino 0,25lt---- €3,70
Sparkling water San Pellegrino 0,25lt

ΓΛΥΚΟΙ ΠΕΙΡΑΣΜΟΙ
SWEET TEMPATIONS
Σφαίρα Μαρέγκας, ναμελάκα από σοκολάτα “Ivoire”, φράουλες & σορμπέ μύρτιλα-------€7,50
Sphere meringue, namelaka “Ivoire” chocolate, strawberries & blueberry sorbet
Μιλφέιγ, κρέμα λεμονιού με τραγανά φύλλα & σορμπέ γιούζου-λάϊμ-Καρύδας-------------€7,80
Mille-feuille, lemon cream with crunchy leaves & yuzu-lime-coconut sorbet
SF Φοντάντ, υγρό κέικ σοκολάτας “Caraibe” με παγωτό από καραμελωμένο γάλα----------- €8,40

Fondant, liquid chocolate “Caraibe” cake with dulce de leche ice cream
SF Κέικ τυριού, φούρνου με ζελέ από σμέουρα, λουλούδια & σούπα φράουλας----------------€8,70

Baked Chesses cake, with raspberries jelly, flowers & strawberries soup
Φουλ σοκολάτα, κρεμέ“Guanagia”,αλμυρή καραμέλα, φουντούκια & παγωτό εσπρέσο-- €9,20
Full Chocolate, crème “Guanagia”, salty caramel, hazelnuts & espresso ice cream
SF Φρούτα κομμένα εποχής Fruits seasonal cuts--------------------------------------------------- €8,00

ΧΕΙΡΟΠΟΊΗΤΑ ΠΑΓΩΤΆ HOMEMADE ICE CREAM
Καραμελωμένο γάλα & βανίλια Dulce de leche & vanilla--------------------------------------- €2,80
Περουβιανή σοκολάτα Illanka & τσίλι “Illanka” Peruvian chocolate & chili------------------ €4,20
Ιρλανδέζικό ουίσκι & αλμυρή καραμέλα Irish whiskey & salty caramel-----------------------€3,30
Κανέλα & μήλο Cinnamon & Apple---------------------------------------------------------------- €2,80
Tσάι matcha & αιγίνης “Matcha” green tea & pistachios----------------------------------------€3,20

ΧΕΙΡΟΠΟΊΗΤΑ ΣΟΡΜΠΈ HOMEMADE SORBETS
Πορτοκάλι με φρούτα του πάθους & σαφράν Orange with passion fruit and saffron----- €3,00
Μοσχολέμονο Γιούζου & καρύδα Lime, yuzu & coconut---------------------------------------- €4,80
Φράουλα & πικάντικο βασιλικό Strawberry & spicy basil--------------------------------------- €3,00

ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ
GLUTEN FREE

ΧΟΡΤΟΦΑΓΙΚΟ
VEGETERIAN

SF

SUGAR
FREE

Παρακαλώ συμβουλευτείτε το προσωπικό μας για τυχόν αλλεργίες.
Please inform our staff for any allergies.
ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΞΗΣ

