Οι τιμές είναι σε ευρώ (€) και περιλαμβάνονται όλες οι νόμιμες επιβαρύνσεις
Prices are in euro (€) VAT and all other taxes are included in the listed items
Ο καταναλωτής δεν εχει υποχρέωση να πληρώσει εαν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό
(απόδειξη - τιμολόγιο)
Consumer is not obliged to pay if the notice of payment has not been received
(receipt - invoice)
Το κατάστημα διαθέτει υποχρεωτικά φύλλα διαμαρτυρίας για τους πελάτες
σε ειδική θέση δίπλα στην έξοδο
The restaurant has complaints sheets for customers in special position near the exit
Αγορανομικώς υπεύθυνος: Παναγιώτης Βαξεβανάκης
Person liable upon market inspection: Panagiotis Vaxevanakis

Coffee - Drinks

€

Espresso (Macchiato, Lungo, Stretto)

2,9

Espresso Διπλό (Macchiato, Lungo, Stretto, Flat White)
Double Espresso (Macchiato, Lungo, Stretto, Flat White)

3,5

Espresso Freddo

4

Espresso Freddo Διπλό
Double Espresso Freddo

4,5

Cappuccino

4,5

Cappuccino Διπλό
Double Cappuccino

5

Cappuccino Latte

4,5

Cappuccino Freddo

4,7

Cappuccino Freddo Διπλό
Double Cappuccino Freddo

5,3

Mocchacino

6,5

Καφές Φίλτρου
Filter Coffee

4

Irish Coffee

7,5

Στιγμιαίος καφές (Ζεστός ή κρύος)
Instant Coffee (Hot or cold)

3,9

€
Σοκολάτα (Ζεστή ή κρύα)
Chocolate (Hot or cold)

4,9

Σοκολάτα Organic (Ζεστή ή κρύα)
Chocolate Organic (Hot or cold)

5,4

Κακάο (Ζεστό ή κρύο) (spicy ή φράουλα)
Cocoa (Hot or Cold) (spicy or strawberry)

4,9

Σοκολάτα Viennois
Chocolate Viennois

6

Σοκολάτα ζεστή πηχτή
Thick hot chocolate

6,5

Σοκολάτα λευκή (Ζεστή ή κρύα) (Σκέτη | μαστίχα | cranberry)
White chocolate (Hot or cold) (regular | masticha | cranberry)

5,8

Ελληνικός Καφές
Greek Coffee

2,9

Ελληνικός Καφές διπλός
Double Greek Coffee

3,5

Extras:
Σαντιγύ | μπισκότο - Whipped Cream | Biscuit
Γάλα σόγιας | καρύδας | αμυγδάλου και φυτικής κρέμας Soya milk, coconut milk, almond milk and vegetable cream

0,5
0,7

Γεύσεις ροφημάτων: Βανίλια | μπανάνα | σοκολάτα | φράουλα | φουντούκι |
καραμέλα | καρύδα | κανέλλα | αμύγδαλο
Drinks flavours: Vanilla | banana | chocolate | strawberry | hazelnut |
caramel | coconut | cinnamon | almond

0,5

Αλκοόλ/Παγωτό σε ροφήματα
Alcohol/ Ice Cream in the drinks

2

Milkshakes

Βανίλια - Vanilla | Σοκολάτα - Chocolate |
Καραμέλα - Caramel | Φράουλα - Strawberry

7,9

Τea

€

Strong Breakfast (Ζεστό) (Hot)
Σύνθεση Μαύρου Τσαγιού Κεϋλάνης, Darjeeling και Αssam Ινδίας
Black Ceylon tea composition, Darjeeling και Αssam of India
Χρόνος εμποτισμού / Impergnation time: 4-5 min

4,5

Jardin Blue (Ζεστό ή Κρύο) (Hot or Cold)
Μαύρο Τσάι Κεϋλάνης και Κίνας αρωματισμένο με αιθέρια έλαια από άγριες
φράουλες και πέταλα ανθών καλαμποκιού. Φρουτώδης γεύση.
Black Ceylon and China tea flavored with essential oils of wild strawberries
and cornflowers petals.
Χρόνος εμποτισμού / Impergnation time: 4-5 min

4,5

4 Fruits Rouges (Ζεστό ή Κρύο) (Hot or Cold)
Μαύρο τσάι με αρώματα κερασιού, φράουλας, σμέουρων,
κόκκινων μούρων και κομμάτια αποξηραμένων φρούτων. Black
tea with cherry, strawberry, rasberry, redcurrant aromas and
pieces of dried fruits.
Χρόνος εμποτισμού / Impergnation time: 4-5 min

4,5

Βαli (Ζεστό ή Κρύο) (Hot or Cold)
Πράσινο Τσάι Κίνας, πράσινο τσάι γιασεμί, πέταλα λουλουδιών,
αρώματα φρούτων (lychee, grapefruit, θαμνώδης ροδακινιά) και τριαντάφυλλο
Green tea China, green jasmine, flower petals, rose and fruits
fragrances (lychee, grapefruit, bush peach).
Χρόνος εμποτισμού / Impergnation time: 3 min

4,5

€
L’ Oriental (Ζεστό ή Κρύο) (Hot or Cold)
Πράσινο φίνο και αρωματικό τσάι Sencha, ανάμεικτο με φρούτα
του πάθους, ίχνη φρούτων, πέταλα λουλουδιών, εμπλουτισμένο
με νότες θαμνώδους ροδακινιάς και άγριας φράουλας.
Green fragrant and secha fragrant tea, mixed with passion fruit, fruit traces,
flower petals, enriched with shrubbery peach and wild strawberry notes.
Χρόνος εμποτισμού / Impergnation time: 3min

4,5

Carcadet Fantasia (Ζεστό ή Κρύο) (Hot or Cold)
Αποξηραμένα άνθη αγριοτριανταφυλλιάς και φλούδες πορτοκαλιού,
άνθη ιβίσκου, κομμάτια μήλου, πέταλα λουλουδιών.
Χωρίς καφεϊνη.
Dried flowers, wildflowers and orange peels, hibiscus
flowers, apple pieces, flower petals.
Decaffeinated.
Χρόνος εμποτισμού / Impergnation time: 4-6 min

4,5

Rooibos Citrus (Ζεστό ή Κρύο) (Hot or Cold)
Rooibos με εσπεριδοειδή, φλούδες φρούτων, πέταλα λουλουδιών,
λεμόνι, κλημεντίνη και πορτοκάλι, σαγκουίνι αιθέρια έλαια, γεύση cola.
Χωρίς καφεϊνη.
Rooibos with citrus fruits, fruit peels, flower petals, lemon,
clementine and orange, baguette, essential oils, cola flavor.
Decaffeinated.
Χρόνος εμποτισμού / Impergnation time: 4-5 min

4,5

Juices

€

Φυσικός χυμός (πορτοκάλι | μπανάνα)
Natural juice (orange | banana)

5,5

Φυσικός χυμός φρούτων ανάμεικτος (φρούτα εποχής)
Natural mixed fruits juice (seasonal fruits)

6,5

Φυσικός αντιοξειδωτικός χυμός
(πράσινο μήλο, σέλερι, μαϊντανός, αγγούρι, λεμόνι)
Natural antioxidant juice (green apple, celery, parsley, cucumber, lemon)

7

Φυσικός xυμός ενέργειας (πορτοκάλι, καρότο, ginger, μήλο)
Natural energy juice (orange, carrot, ginger, apple)

6,5

Φυσικός booster C (grapefruit, ακτινίδιο, πορτοκάλι)
Natural booster C (grapefruit, kiwi, orange)

6,5

Συσκευασμένοι χυμοί
πορτοκάλι | λεμόνι | ροδάκινο | μπανάνα | ανανά | cranberry | ανάμεικτος |
χυμός λαχανικών V8
Packaged juices (orange | lemon | peach | banana | pineapple | cranberry | mixed |
vegetable juice V8)

4

Fruits
Φρουτοσαλάτα με φρούτα εποχής
Seasonal fruit salad

8,9

Extras:
Σαντιγύ | Γιαούρτι | Μέλι
Whipped cream | Yogurt | Honey

0,5

Παγωτό
Ice cream

2

Desserts

€

Σοκολατόπιτα με παγωτό βανίλια
Chocolate pie| vanilla ice cream

7,8

Σουφλέ σοκολάτας με παγωτό ή κρέμα γάλακτος
Chocolate soufflé | ice cream or fresh cream

8,8

Cheesecake με ανθότυρο και γλυκό του κουταλιού βύσσινο
Fresh cheesecake | sour cherries

8,8

Semifreddo πορτοκάλι με μπισκότο σοκολάτας
Orange semifreddo | crispy chocolate biscuits | sweet orange topping

8,8

Λάβα αλμυρής καραμέλας με παγωτό βανίλια
Salted caramel soufflé | vanilla ice cream

7,8

Πάβλοβα με φρούτα εποχής και παγωτό γιαούρτι
Pavlova | seasonal fruits | yogurt ice cream

7,8

Σορμπέ λεμόνι
Lemon sorbet

3,3

Ρωτήστε μας για το γλυκό της ημέρας
Ask us about the dessert of the day

Ice creams
Bανίλια, σοκολάτα, φράουλα, καϊμάκι, καραμέλα
Vanilla, chocolate, strawberry, kaimaki, caramel

2,9

Εxtras: τριμμένο μπισκότο Oreo, σιρόπι (καραμέλα, φράουλα, βύσσινο, σοκολάτα)
Grated Oreo biscuits, syrup (caramel, strawberry, cherry, chocolate)

0,5

