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1.

Mille Feuille

2.

Profiterol

3.

Apple Ganache

Caramelized puff pastry, crème pâtissière,
coated with powdered sugar | Καραμελωμένη
σφολιάτα, κρέμα πατισερί και επικάλυψη από
ζάχαρη άχνη

Pâte à choux filled with crème pâtissière,
coated with dark chocolate glazing and
chocolate shavings | Σου ζαχαροπλαστικής
με κρέμα πατισερί, επικάλυψη από γλάσο
μαύρης σοκολάτας και ξύσμα σοκολάτας

Vegan apple cake base, coated with dark
chocolate ganache | Bίγκαν κέικ μήλου με
επικάλυψη από ganache μαύρης σοκολάτας

Allergens: milk, gluten, egg
Αλλεργιογόνα: γάλα, γλουτένη, αυγό

Allergens: gluten, egg, milk, soya
Αλλεργιογόνα: γλουτένη, αυγό, γάλα, σόγια

Allergens: gluten, soya
Αλλεργιογόνα: γλουτένη, σόγια

4.

Caramel Pistachio

5.

Crème Brûlée Cheese
Cake

6.

Melody

Vanilla sponge cake, white chocolate ganache
with caramelised pistachios, Valrhona
Caramelia mousse and pistachio crème brûlée
from pistachio paste | Παντεσπάνι βανίλιας,
γκανάζ λευκής σοκολάτας με καραμελωμένα
φιστίκια Αιγίνης, μους Valrhona Caramelia και
crème brûlée εμπλουτισμένη με πάστα από
φιστίκια Αιγίνης

Oven baked cheese cake on a biscuit base,
a layer of Madagascan vanilla crème brûlée,
coated with homemade raspberry jam
Cheese cake ψημένο στο φούρνο με βάση
μπισκότου, στρώση από crème brûlée με
βανίλια Μαδαγασκάρης και επικάλυψη από
σπιτική μαρμελάδα βατόμουρο

Chocolate sponge cake, feuilletine, a layer
of Madagascan vanilla crème brûlée, caramel
mousse with semi-sweet chocolate, coated
with dark and white chocolate glazing
Παντεσπάνι σοκολάτας, τραγανές κρέπες με
γεύση φουντουκιού, στρώση από crème brûlée
με βανίλια Μαδαγασκάρης, μους καραμέλας
με ημιγλυκιά σοκολάτα και επικάλυψη από
γλάσο μαύρης και λευκής σοκολάτας

Allergens: nuts (almond, pistachio), milk, egg, gluten, soya
Αλλεργιογόνα: ξηροί καρποί (αμύγδαλο, φιστίκι
Αιγίνης), γάλα, αυγό, γλουτένη, σόγια

Allergens: egg, milk, gluten
Αλλεργιογόνα: αυγό, γάλα, γλουτένη

Allergens: nuts (hazelnut), gluten, milk, egg, soya
Αλλεργιογόνα: ξηροί καρποί (φουντούκι), γλουτένη,
γάλα, αυγό, σόγια

7.

Marquise

8.

Lemon Caramel Tart

9.

Princess

Fasting dark chocolate mosaic with biscuit,
coated with dark chocolate and pistachios
(available during fasting periods) | Nηστίσιμο
μωσαϊκό μαύρης σοκολάτας με μπικότα και
επικάλυψη από μαύρη σοκολάτα και φιστίκια
Αιγίνης (διαθέσιμο σε περιόδους νηστείας)

Sable biscuit base, almond cream, lemon
curd with caramel and Italian meringue
| Βάση από μπισκότο σαμπλέ, με κρέμα
αμυγδάλου, κρέμα λεμονιού-καραμέλα και
ιταλική μαρέγκα

White chocolate mosaic with biscuit, milk
chocolate crémeux, coated with milk chocolate
gianduja glazing | Μωσαϊκό λευκής σοκολάτας
με μπισκότα, κρεμέ σοκολάτας γάλακτος και
επικάλυψη από γλάσο σοκολάτας γάλακτος
με γεύση φουντουκιού

Allergens: nuts (pistachio), gluten, soya
Αλλεργιογόνα: ξηροί καρποί (φιστίκι Αιγίνης), γλουτένη,
σόγια

Allergens: wheat, gluten, egg, milk, almonds
Αλλεργιογόνα: Σίτος, γλουτένη, αυγό, γάλα και
αμύγδαλα

Allergens: nuts (hazelnut), gluten, milk, egg, soya.
Contains orange liqueur
Αλλεργιογόνα: ξηροί καρποί (φουντούκι), γλουτένη,
γάλα, αυγό, σόγια. Περιέχει λικέρ πορτοκαλιού
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10.

Duke

11.

Crunchy

12.

Craquelino

Dark chocolate mosaic with biscuit, dark
chocolate crémeux, coated with dark chocolate glazing | Μωσαϊκό μαύρης σοκολάτας
με μπισκότα, κρεμέ μαύρης σοκολάτας και
επικάλυψη από γλάσο μάυρης σοκολάτας

Vanilla sponge cake, milk and dark chocolate
ganache, white chocolate mousse, dark
chocolate crémeux, coated with caramelized
hazelnuts and milk chocolate glazing
Παντεσπάνι βανίλιας, γκανάζ γάλακτος και
μαύρης σοκολάτας, μους λευκής σοκολάτας,
κρεμέ μαύρης σοκολάτας και επικάλυψη
από καραμελωμένα φουντούκια και γλάσο
σοκολάτας γάλακτος

Chocolate sponge cake, milk and dark
chocolate ganache, Belgian dark chocolate
mousse with vanilla insert, coated with
caramelized almonds and dark chocolate
glazing | Παντεσπάνι σοκολάτας, γκανάζ
γάλακτος και μαύρης σοκολάτας, μους από
βέλγικη μαύρη σοκολάτα με ένθετο βανίλιας
και επικάλυψη από καραμελωμένα αμύγδαλα
και γλάσο μαύρης σοκολάτας

Allergens: nuts (hazelnut), gluten, milk, egg, soya,
Αλλεργιογόνα: ξηροί καρποί (φουντούκι), γλουτένη,
γάλα, αυγό, σόγια

Allergens: nuts (hazelnut), gluten, milk, egg, soya
Αλλεργιογόνα: ξηροί καρποί (φουντούκι), γλουτένη,
γάλα, αυγό, σόγια

Allergens: nuts (almond, hazelnut), milk, egg, soya, gluten
Αλλεργιογόνα: ξηροί καρποί (αμύγδαλο, φουντούκι),
γάλα, αυγό, σόγια

13.

Strawberry Tart

14.

American Carrot Cake

15.

Napolitaine

Sablé biscuit, crème pâtissière, fresh
strawberries and homemade strawberry
glazing | Μπισκότο σαμπλέ, κρέμα πατισερί,
φρέσκιες φράουλες και επικάλυψη από σπιτικό
γλάσο φράουλας

Carrot cake with crushed walnuts and White chocolate mousse, vanilla sponge cake
cream cheese frosting | Κέικ καρότου με with coconut and berries insert, pistachio
ψιλοκομμένα καρύδια και κρέμα τυριού
crémeux and sable biscuit base | Mους λευκής
σοκολάτας με ένθετο παντεσπάνι βανίλιας και
ζελέ από καρύδα και μούρα και κρεμέ φιστικιού
Αιγίνης, σε βάση σαμπλέ μπισκότου

Allergens: milk, egg, gluten,
Αλλεργιογόνα: γάλα, αυγό, γλουτένη

Allergens: nuts (walnut), gluten, milk, egg
Αλλεργιογόνα: ξηροί καρποί (καρύδι), γλουτένη,
γάλα, αυγό

16.

Chocolate Namelaka

17.

Fruit Tart

Allergens: Gluten, milk, pistachios, soya, egg | Αλλεργιογόνα:
γλουτένη, γάλα, φιστίκι Αιγίνης, σόγια, αυγό

18.

Trifle

Chocolate sponge cake, Valrhona dark
chocolate (59%) Namelaka cream, coated
with dark chocolate glazing | Παντεσπάνι
σοκολάτας, κρέμα Namelaka από μαύρη
σοκολάτα Valrhona (59%) και επικάλυψη από
γλάσο μαύρης σοκολάτας

Sablé biscuit, crème pâtissière, fresh fruits
and homemade strawberry glazing
Μπισκότο σαμπλέ, κρέμα πατισερί, φρέσκα
φρούτα και επικάλυψη από σπιτικό γλάσο
φράουλας

Homemade strawberry jelly, savouyard
biscuits and pastry cream, covered with
torched meringue, fresh strawberries
and blueberries | Σπιτικό ζελέ φράουλας,
μπισκότα σαβουαγιάρ και κρέμα πατισερί,
με επικάλυψη από καψαλισμένη μαρέγκα,
φρέσκιες φράουλες και μύρτιλα

Allergens: gluten, milk, egg, soya
Αλλεργιογόνα: γλουτένη, γάλα, αυγό, σόγια

Allergens: milk, egg, gluten
Αλλεργιογόνα: γάλα, αυγό, γλουτένη

Allergens: egg, milk, gluten, almond
Αλλεργιογόνα: Αυγό, γάλα, γλουτένη, αμύγδαλο

Seasonal/Eποχιακά

Vegan/Bίγκαν
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PETITS GÂTEAUX
1.

Apple Ganache

2.

Crème Brûlée
Cheese Cake

3.

Mille Feuille

Vegan apple cake base, coated with dark
chocolate ganache | Bίγκαν κέικ μήλου με
επικάλυψη από ganache μαύρης σοκολάτας

Oven baked cheese cake on a biscuit base,
a layer of Madagascan vanilla crème brûlée,
coated with homemade raspberry jam |
Cheese cake ψημένο στο φούρνο με βάση
μπισκότου, στρώση από crème brûlée με
βανίλια Μαδαγασκάρης και επικάλυψη από
σπιτική μαρμελάδα βατόμουρο

Caramelized puff pastry, crème pâtissière,
coated with powdered sugar | Καραμελωμένη
σφολιάτα, κρέμα πατισερί και επικάλυψη από
ζάχαρη άχνη

Allergens: gluten, soya
Αλλεργιογόνα: γλουτένη, σόγια

Allergens: egg, milk, gluten
Αλλεργιογόνα: αυγό, γάλα, γλουτένη

Allergens: milk, gluten, egg
Αλλεργιογόνα: γάλα, γλουτένη, αυγό

4.

Éclair

Authentic recipe of slowly baked Éclair biscuit
with crème pâtissière and dark chocolate
glazing | Αυθεντική συνταγή σιγοψημένου
μπισκότου εκλέρ με γέμιση από κρέμα πατισερί
και επικάλυψη από γλάσο μαύρης σοκολάτας

Allergens: gluten, egg, milk, soya
Αλλεργιογόνα: γλουτένη, αυγό, γάλα, σόγια

7.

Duke

Dark chocolate mosaic with biscuit, dark
chocolate crémeux, coated with dark
chocolate glazing | Μωσαϊκό μαύρης σοκολάτας
με μπισκότα, κρεμέ μαύρης σοκολάτας και
επικάλυψη από γλάσο μάυρης σοκολάτας

5.

Melody

Chocolate sponge cake, feuilletine, a layer
of Madagascan vanilla crème brûlée, caramel
mousse with semi-sweet chocolate, coated
with dark and white chocolate glazing |
Παντεσπάνι σοκολάτας, τραγανές κρέπες με
γεύση φουντουκιού, στρώση από crème brûlée
με βανίλια Μαδαγασκάρης, μους καραμέλας
με ημιγλυκιά σοκολάτα και επικάλυψη από
γλάσο μαύρης και λευκής σοκολάτας
Allergens: nuts (hazelnut), gluten, milk, egg, soya
Αλλεργιογόνα: ξηροί καρποί (φουντούκι), γλουτένη,
γάλα, αυγό, σόγια

8.

Crunchy

Vanilla sponge cake, milk and dark chocolate
ganache, white chocolate mousse, dark
chocolate crémeux, coated with caramelized
hazelnuts and milk chocolate glazing |
Παντεσπάνι βανίλιας, γκανάζ γάλακτος και
μαύρης σοκολάτας, μους λευκής σοκολάτας,
κρεμέ μαύρης σοκολάτας και επικάλυψη
από καραμελωμένα φουντούκια και γλάσο
σοκολάτας

Allergens: nuts (hazelnut), gluten, milk, egg, soya
Allergens: nuts (hazelnut), gluten, milk, egg, soya
Αλλεργιογόνα: ξηροί καρποί (φουντούκι), γλουτένη, Αλλεργιογόνα: ξηροί καρποί (φουντούκι), γλουτένη,
γάλα, αυγό, σόγια
γάλα, αυγό, σόγια
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6.

Princess

White chocolate mosaic with biscuit, milk
chocolate crémeux, coated with milk chocolate
gianduja glazing | Μωσαϊκό λευκής σοκολάτας
με μπισκότα, κρεμέ σοκολάτας γάλακτος και
επικάλυψη από γλάσο σοκολάτας γάλακτος
με γεύση φουντουκιού
Allergens: nuts (hazelnut), gluten, milk, egg, soya.
Contains orange liqueur
Αλλεργιογόνα: ξηροί καρποί (φουντούκι), γλουτένη,
γάλα, αυγό, σόγια. Περιέχει λικέρ πορτοκαλιού

9.

Craquelino

Chocolate sponge cake, milk and dark
chocolate ganache, Belgian dark chocolate
mousse with vanilla insert, coated with
caramelized almonds and dark chocolate
glazing | Παντεσπάνι σοκολάτας, γκανάζ
γάλακτος και μαύρης σοκολάτας, μους από
βέλγικη μαύρη σοκολάτα με ένθετο βανίλιας
και επικάλυψη από καραμελωμένα αμύγδαλα
και γλάσο μαύρης σοκολάτας
Allergens: nuts (almond), milk, egg, soya, gluten
Αλλεργιογόνα: ξηροί καρποί (αμύγδαλο), γάλα, αυγό,
σόγια, γλουτένη

PETITS GÂTEAUX
10.

Profiterole

11.

Strawberry Tart

12.

Lava Soufflé

Pâte à choux filled with crème pâtissière,
coated with dark chocolate glazing and
chocolate shavings | Σου ζαχαροπλαστικής
με κρέμα πατισερί, επικάλυψη από γλάσο
μαύρης σοκολάτας και ξύσμα σοκολάτας

Sablébiscuit,crèmepâtissière,freshstrawberries
and homemade strawberry glazing | Μπισκότο
σαμπλέ, κρέμα πατισερί, φρέσκιες φράουλες
και επικάλυψη από σπιτικό γλάσο φράουλας

Oven baked chocolate soufflé with melted
chocolate insert | Σουφλέ σοκολάτας ψημένο
στο φούρνο με ένθετη ρευστή σοκολάτα

Allergens: gluten, egg, milk, soya
Αλλεργιογόνα: γλουτένη, αυγό, γάλα, σόγια

Allergens: milk, egg, gluten,
Αλλεργιογόνα: γάλα, αυγό, γλουτένη

Allergens: nuts (hazelnut), gluten, egg, milk, soya
Αλλεργιογόνα: ξηροί καρποί (φουντούκι), γλουτένη,
αυγό, γάλα, σόγια

13.

Crème Brûlée

14.

Apple Pie

15.

American Carrot Cake

Oven-baked Madagascan vanilla cream
coated with caramelized sugar | Ψημένη
στο φούρνο κρέμα με βανίλια Μαδαγασκάρης
και επικάλυψη από καραμελωμένη ζάχαρη

Sablé biscuit base, baked apples, almond
crumble and powdered sugar | Βάση από
μπισκότο σαμπλέ, ψημένα μήλα, κραμπλ
αμυγδάλου και ζάχαρη άχνη

Carrot cake with crushed walnuts and
cream cheese frosting | Κέικ καρότου με
ψιλοκομμένα καρύδια και κρέμα τυριού

Allergens: milk, egg
Αλλεργιογόνα: γάλα, αυγό

Allergens: nuts (almond), gluten, milk, egg
Αλλεργιογόνα: ξηροί καρποί (αμύγδαλο), γλουτένη,
γάλα, αυγό

Allergens: nuts (walnut), gluten, milk, egg
Αλλεργιογόνα: ξηροί καρποί (καρύδι), γλουτένη,
γάλα, αυγό

16.

Caramel Pistachio

17.

Tiramisu Espresso

18.

Napolitaine

Vanilla sponge cake, white chocolate ganache
with caramelised pistachios, Valrhona
Caramelia mousse and pistachio crème brûlée
from pistachio paste | Παντεσπάνι βανίλιας,
γκανάζ λευκής σοκολάτας με καραμελωμένα
φιστίκια Αιγίνης, μους Valrhona Caramelia και
crème brûlée εμπλουτισμένη με πάστα από
φιστίκια Αιγίνης

Mascarpone cheese cream, sponge cake
dipped in authentic espresso syrup, coated
with meringues and cocoa | Μους τυριού
mascarpone, παντεσπάνι εμποτισμένο με
σιρόπι αυθεντικού εσπρέσο και επικάλυψη
από μαρέγκες και κακάο

White chocolate mousse, vanilla sponge cake
with coconut and berries insert, pistachio
crémeux and sable biscuit base | Mους λευκής
σοκολάτας με ένθετο παντεσπάνι βανίλιας
και ζελέ από καρύδα και μούρα και κρεμέ
φιστικιού Αιγίνης, σε βάση σαμπλέ μπισκότου

Allergens: nuts (almond, pistachio), milk, egg, gluten, soya
Αλλεργιογόνα: ξηροί καρποί (αμύγδαλο, φιστίκι
Αιγίνης), γάλα, αυγό, γλουτένη, σόγια

Allergens: gluten, egg, milk
Αλλεργιογόνα: γλουτένη, αυγό, γάλα

Allergens: gluten, milk, pistachios, soya, egg
Αλλεργιογόνα: γλουτένη, γάλα, φιστίκι Αιγίνης, σόγια,
αυγό
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19.

Lemon Caramel Tart

20.

Chocolate Namelaka

21.

Trifle

Sable biscuit base, almond cream, lemon curd
with caramel and Italian meringue | Βάση
από μπισκότο σαμπλέ, με κρέμα αμυγδάλου,
κρέμα λεμονιού-καραμέλα και ιταλική μαρέγκα

Chocolate sponge cake, Valrhona dark
chocolate (59%) Namelaka cream, coated
with dark chocolate glazing | Παντεσπάνι
σοκολάτας, κρέμα Namelaka από μαύρη
σοκολάτα Valrhona (59%) και επικάλυψη από
γλάσο μαύρης σοκολάτας

Homemade strawberry jelly, savouyard
biscuits and pastry cream, covered with
torched meringue, fresh strawberries
and blueberries | Σπιτικό ζελέ φράουλας,
μπισκότα σαβουαγιάρ και κρέμα πατισερί,
με επικάλυψη από καψαλισμένη μαρέγκα,
φρέσκιες φράουλες και μύρτιλα

Allergens: wheat, gluten, egg, milk, almonds
Αλλεργιογόνα: σίτος, γλουτένη, αυγό, γάλα και αμύγδαλα

Allergens: gluten, milk, egg, soya
Αλλεργιογόνα: γλουτένη, γάλα, αυγό, σόγια

Allergens: egg, milk, gluten, almond
Αλλεργιογόνα: αυγό, γάλα, γλουτένη, αμύγδαλο

Seasonal/Eποχιακά

Vegan/Bίγκαν
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GÂTEAUX DE VOYAGE

1.

Orange cake

2.

Chocolate Marble Cake

3.

Marble Cake

Orange cake with orange zest | Κέικ πορτοκάλι
με ξύσμα πορτοκαλιού

Chocolate cake with vanilla | Kέικ σοκολάτας
με βανίλια

Chocolate and vanilla cake | Κέικ σοκολάτας
και βανίλιας

Allergens: milk, egg, gluten
Αλλεργιογόνα: γάλα, αυγό, γλουτένη

Allergens: milk, egg, gluten
Αλλεργιογόνα: γάλα, αυγό, γλουτένη

Allergens: milk, egg, gluten
Αλλεργιογόνα: γάλα, αυγό, γλουτένη

4.

Banana Cake

5.

Caramel Cake

6.

Pasta Flora

Butter cake with caramelised bananas,
walnuts and raisins, covered with milk
chocolate | Κέικ βουτύρου με καραμελωμένες
μπανάνες, καρύδια, σταφίδες και επικάλυψη
από σοκολάτα γάλακτος

Caramel cake with toffee insert, covered
with milk chocolate glazing | Κέικ καραμέλας
εμπλουτισμένο με καραμέλα βουτύρου και
επικάλυψη από σοκολάτα γάλακτος

Handmade tart with apricot jam, coated
with powdered sugar | Χειροποίητη τάρτα
με μαρμελάδα βερίκοκο και πασπαλισμένη
ζάχαρη άχνη

Allergens: nuts (walnut), gluten, egg, milk
Αλλεργιογόνα: ξηροί καρποί (καρύδι), γλουτένη,
αυγό, γάλα

Allergens: nuts (almond), gluten, milk, egg, soya
Αλλεργιογόνα: ξηροί καρποί (αμύγδαλο), γλουτένη,
γάλα, αυγό, σόγια

Allergens: gluten, milk
Αλλεργιογόνα: γλουτένη, γάλα

7.

Marzipans

Handmade marzipans made with crushed
almonds and blossom water | Xειροποίητη
ζύμη από αλεσμένα αμύγδαλα και ανθόνερο
Allergens: nuts (almond), gluten
Αλλεργιογόνα: ξηροί καρποί (αμύγδαλο), γλουτένη
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PETITS FOURS

PETITS FOURS

1.

Chocolate / Vanilla Diamants

2.

Sablé

Chocolate and vanilla butter cookies | Μπισκότα βουτύρου
βανίλιας και σοκολάτας

Sablé cookies filled with apricot jam, topped with powdered
sugar | Μπισκότα σαμπλέ με γέμιση από μαρμελάδα βερίκοκο,
πασπαλισμένα με ζάχαρη άχνη

Allergens: gluten, egg, milk
Αλλεργιογόνα: γλουτένη, αυγό, γάλα

Allergens: gluten, egg, milk
Αλλεργιογόνα: γλουτένη, αυγό, γάλα
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TREATS

TREATS

1.

Pralinakia

2

Toffee

3.

Marzipans

Chocolate truffles with a cocoa - hazelnut
cream insert, covered with dark chocolate
Τρούφακια σοκολάτας με ένθετη κρέμα
φουντουκιού με κακάο και επικάλυψη από
μαύρη σοκολάτα

Sablé biscuit base, milk chocolate and toffee
ganache, covered with milk chocolate
Μπισκότο σαμπλέ, γκανάζ σοκολάτας γάλακτος
και καραμέλας βουτύρου και επικάλυψη από
σοκολάτα γάλακτος

Handmade marzipans made with crushed
almonds and blossom watere | Xειροποίητη
ζύμη από αλεσμένα αμύγδαλα και ανθόνερο

Allergens: nuts (hazelnut) gluten, egg, milk, soya
Αλλεργιογόνα: ξηροί καρποί (φουντούκι), γλουτένη,
αυγό, γάλα, σόγια

Allergens: nuts (hazelnut), egg, milk, gluten, soya
Αλλεργιογόνα: ξηροί καρποί (φουντούκι), αυγό, γάλα,
γλουτένη, σόγια

Allergens: nuts (almond)
Αλλεργιογόνα: ξηροί καρποί (αμύγδαλο)

4.

Raspberry Brownie

5.

Cheese Brownie

6.

Walnut Brownie

Brownie made with dark chocolate and
raspberry flavored cream cheese | Μπράουνι
φτιαγμένο με μαύρη σοκολάτα και κρέμα
τυριού, εμπλουτισμένη με βατόμουρο

Brownie made with dark chocolate and
cream cheese | Μπράουνι φτιαγμένο με
μαύρη σοκολάτα και κρέμα τυριού

Brownie made with dark chocolate and
walnuts | Μπράουνι φτιαγμένο με μαύρη
σοκολάτα και καρύδια

Allergens: egg, milk, gluten, soya
Αλλεργιογόνα: αυγό, γάλα, γλουτένη, σόγια

Allergens: egg, milk, gluten, soya
Αλλεργιογόνα: αυγό, γάλα, γλουτένη, σόγια

Allergens: nuts (walnuts), egg, milk, gluten, soya
Αλλεργιογόνα: ξηροί καρποί (καρύδι), αυγό, γάλα,
γλουτένη, σόγια

7.

Chocolate Brownie

8.

Sablé Cookies

9.

Cake Pops

Brownie made with dark chocolate | Μπράουνι Traditional French sablé cookie covered in
φτιαγμένο με μαύρη σοκολάτα
sugar paste | Παραδοσιακό γαλλικό μπισκότο
σαμπλέ με επικάλυψη ζαχαρόπαστας

Handmade pops made with your choice of:
brownie, chocolate sponge cake, chocolate
mosaic with biscuit | Χειροποίητες μπαλίτσες
με μείγμα επιλογής: μπράουνι, παντεσπάνι
σοκολάτας, δούκισσα

Allergens: egg, milk, gluten, soya
Αλλεργιογόνα: αυγό, γάλα, γλουτένη, σόγια

Allergens: gluten, egg, milk
Αλλεργιογόνα: γλουτένη, αυγό, γάλα

Allergens: gluten, egg, milk
Αλλεργιογόνα: γλουτένη, αυγό, γάλα
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10.

Croquant

11.

Chocolate Ganache

12.

Cupcakes

Chocolate truffle biscuit base and feuilletine,
coated with milk chocolate | Βάση μπισκότου
σοκολατένιας τρούφας, τραγανές κρέπες
με γεύση φουντουκιού και επικάλυψη από
σοκολάτα γάλακτος

Chocolate truffle with a cocoa - hazelnut cream
insert, covered with dark chocolate | Τρούφα
σοκολάτας με ένθετη κρέμα φουντουκιού με
κακάο και επικάλυψη από μαύρη σοκολάτα

Choice of either chocolate cupcake with
white chocolate insert or vanilla cupcake
with chocolate insert, topped with sugar
paste or buttercream | Επιλογή από κείκ
σοκολάτας με ένθετη λευκή σοκολάτα ή κέικ
βανίλιας με ένθετη σοκολάτας και επικάλυψη
από ζαχαρόπαστα ή βουτυρόκρεμα

Allergens: nuts (hazelnut), milk, egg, gluten, soya, lupine
Αλλεργιογόνα: ξηροί καρποί (φουντούκι), γάλα, αυγό,
γλουτένη, σόγια, λούπινο

Allergens: nuts (hazelnut), milk, egg, gluten, lupine, soya
Αλλεργιογόνα: ξηροί καρποί (φουντούκι), γάλα, αυγό,
γλουτένη, λούπινο, σόγια

Αλλεργιογόνα: γλουτένη, γάλα, αμύγδαλο
Allergens: gluten, milk, almonds

13.

Mix Loukoumi (180g)

14.

Pistachio Loukoumi (180g)

15.

Mamouli (100g)

Traditional wedding treat made with sablé
cookie, centered with roasted almonds
and pistachios, covered in powdered sugar
| Παραδοσιακό λουκούμι γάμου με γέμιση από
καβουρδισμένα αμύγδαλα και φιστίκια Αιγίνης

Traditional wedding treat made with sablé
cookie, centered with pistachios, covered
in powdered sugar | Παραδοσιακό λουκούμι
γάμου με γέμιση από φιστίκια Αιγίνης

Traditional wedding treat made with
sablé cookie, centered with pistachios |
Παραδοσιακό μαμούλι γάμου με γέμιση από
φιστίκια Αιγίνη

Αλλεργιογόνα: γλουτένη, γάλα, αμύγδαλο, φιστίκι
Αιγίνης
Allergens: gluten, milk, almonds, pistachios

Αλλεργιογόνα: γλουτένη, γάλα, φιστίκι Αιγίνης
Allergens: gluten, milk, pistachios

Αλλεργιογόνα: γλουτένη, γάλα, φιστίκι Αιγίνης
Allergens: gluten, milk, pistachios

16.

Roditiko Loukoumi
(120g)

17.

Pine – nuts Loukoumi
(180g)

18.

Florentine

Traditional wedding treat made with sablé
cookie, centered with roasted almonds and
pistachios, covered in powdered sugar |
Παραδοσιακό ροδίτικο λουκούμι γάμου με ζύμη
αρωματισμένη από ροδόσταγμα, γέμιση από
φιστίκια Αιγίνης και επικάλυψη από ζάχαρη άχνη

Traditional wedding treat made with sablé
cookie, centered with pistachios and roasted pine nuts, covered in powdered sugar |
Παραδοσιακό λουκούμι γάμου με γέμιση από
φιστίκια Αιγίνης και καβουρδισμένα πινόλια

Sablé biscuit base, oven-baked pistachios,
walnuts and hazelnuts dipped in caramel,
covered with milk chocolate | Βάση μπισκότου
σαμπλέ, φιστίκια Αιγίνης ψημένα στο φούρνο,
καρύδια και φουντούκια, βουτηγμένα σε καραμέλα
και επικάλυψη από σοκολάτα γάλακτος

Allergens: gluten, milk, pistachios
Αλλεργιογόνα: γλουτένη, γάλα, φιστίκι Αιγίνης

Allergens: gluten, milk, almonds
Αλλεργιογόνα: γλουτένη, γάλα, αμύγδαλο

Allergens: nuts (pistachio, walnut, hazelnut), milk,
egg, gluten, soya
Αλλεργιογόνα: ξηροί καρποί (φιστίκι Αιγίνης, καρύδι,
φουντούκι), γάλα, αυγό, γλουτένη, σόγια
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19.

Nocciolata

20.

Chocolate & Vanilla
Cookies (150g)

21.

Apricot Sablé (150g)

Sablé biscuit base, cocoa - hazelnut cream,
whole roasted hazelnuts, chocolate soufflé,
covered with dark chocolate | Μπισκότο
σαμπλέ, κρέμα φουντουκιού με κακάο, ολόκληρα
καβουρδισμένα φουντούκια, σουφλέ σοκολάτας
και επικάλυψη μαύρης σοκολάτας

Sablé cookies filled with apricot jam,
Chocolate and vanilla butter cookies |
Μ πισκότα βουτύρου βανίλιας και σοκολάτας topped with powdered sugar | Μπισκότα
				
σαμπλέ με γέμιση από μαρμελάδα βερίκοκο,
πασπαλισμένα με ζάχαρη άχνη

Allergens: nuts (hazelnut), egg, milk, gluten
Αλλεργιογόνα: ξηροί καρποί (φουντούκι), αυγό,
γάλα, γλουτένη

Allergens: gluten, egg, milk
Αλλεργιογόνα: γλουτένη, αυγό, γάλα

22.

Macarons

Assorted Luxury
Chocolates (160g)
23.

Handmade macarons made with natural food Luxury collection of assorted chocolate
colours, filled with ganache | Χειροποίητα pieces in a goodie bag | Πολυτελής συλλόγη
μακαρόν φτιαγμένα με φυσικά χρώματα και από διάφορα κομμάτια σοκολάτας σε σακουλάκι
γέμιση από γκανάζ 			

					
Allergens: almond, soya, gluten, egg, milk
Allergens: milk, hazelnut, soya, coconut, nuts, sulfur
Αλλεργιογόνα: αμύγδαλα, σόγια, γλουτένη, αυγό, γάλα
dioxide, pistachio, walnut
Αλλεργιογόνα: γάλα, φουντούκι, σόγια, αμύγδαλα,
διοξείδιο του Θείου, φυστίκι αιγίνης, καρύδια
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Allergens: gluten, egg, milk
Αλλεργιογόνα: γλουτένη, αυγό, γάλα

CHOCOLATE BONBONS

CHOCOLATE BONBONS
Milk chocolate

1.

Raspberry

2.

Cappuccino

3.

Violet

Milk chocolate with a milk chocolate ganache
insert, enriched with natural raspberry
flavour | Σοκολάτα γάλακτος με γέμιση από
γκανάζ γάλακτος, εμπλουτισμένη με φυσική
γεύση βατόμουρου

Milk chocolate with a milk chocolate ganache
insert, enriched with natural coffee flavour
Σοκολάτα γάλακτος με γέμιση από γκανάζ
γάλακτος, εμπλουτισμένη με φυσική γεύση καφέ

Milk chocolate with a milk chocolate ganache
insert, enriched with natural violet aroma
Σοκολάτα γάλακτος με γέμιση από γκανάζ
γάλακτος, εμπλουτισμένη με φυσικό άρωμα
βιολέτας

Allergens: milk, soya
Αλλεργιογόνα: γάλα, σόγια

Allergens: milk, soya
Αλλεργιογόνα: γάλα, σόγια

Allergens: milk, soya
Αλλεργιογόνα: γάλα, σόγια

Dark chocolate

4.

Praline

5.

Caramel

6.

Orange

Milk chocolate with a milk chocolate ganache
insert, enriched with natural praline flavour
Σοκολάτα γάλακτος με γέμιση από γκανάζ
γάλακτος, εμπλουτισμένη με φυσική γεύση
καραμέλας φουντουκιού

Dark chocolate with a dark chocolate ganache
insert, enriched with natural caramel flavour
Μαύρη σοκολάτα με γέμιση από γκανάζ
μαύρης σοκολάτας, εμπλουτισμένη με φυσική
γεύση καραμέλας

Dark chocolate with a dark chocolate ganache
insert, enriched with natural orange flavour
Μαύρη σοκολάτα με γέμιση από γκανάζ μαύρης
σοκολάτας, εμπλουτισμένη με φυσική γεύση
πορτοκαλιού.

Allergens: nuts (hazelnut), milk, soya
Αλλεργιογόνα: ξηροί καρποί (φουντούκι), γάλα, σόγια

Allergens: milk, soya
Αλλεργιογόνα: γάλα, σόγια

Allergens: milk, soya
Αλλεργιογόνα: γάλα, σόγια

White chocolate

7.

Bubblegum

8.

Pistachio

9.

Yuzu

White chocolate with a white chocolate
ganache insert, enriched with natural
strawberry, cherry and raspberry flavour
Άσπρη σοκολάτα με γέμιση από γκανάζ άσπρης
σοκολάτας, εμπλουτισμένη με φυσική γεύση
φράουλας, κερασιού και βατόμουρου

White chocolate with a white chocolate
ganache insert, enriched with natural pistachio
flavour | Άσπρη σοκολάτα με γέμιση από
γκανάζ άσπρης σοκολάτας, εμπλουτισμένη
με φυσική γεύση φιστικιού Αιγίνης

White chocolate with a white chocolate
ganache insert, enriched with natural yuzu
flavour | Άσπρη σοκολάτα με γέμιση από
γκανάζ άσπρης σοκολάτας, εμπλουτισμένη
με φυσική γεύση ιαπωνικού λεμονιού

Allergens: milk, soya
Αλλεργιογόνα: γάλα, σόγια

Allergens: nuts (pistachios), milk, soya
Αλλεργιογόνα: ξηροί καρποί (φιστίκι Αιγίνης), γάλα, σόγια

Allergens: milk, soya
Αλλεργιογόνα: γάλα, σόγια
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CHOCOLATE BONBONS
10.

Rose

11.

Strawberry

White chocolate with a white chocolate
ganache insert, enriched with natural rose
aroma | Άσπρη σοκολάτα με γέμιση από
γκανάζ άσπρης σοκολάτας, εμπλουτισμένη
με φυσικό άρωμα τριανταφύλλου

White chocolate with a white chocolate
ganache insert, enriched with natural wild
strawberry flavour | Άσπρη σοκολάτα με γέμιση
από γκανάζ άσπρης σοκολάτας, εμπλουτισμένη
με φυσική γεύση άγριας φράουλας

Allergens: milk, soya
Αλλεργιογόνα: γάλα, σόγια

Allergens: milk, soya
Αλλεργιογόνα: γάλα, σόγια

Vegan Dark Chocolate

12.

Mint

13.

Raspberry

14.

Coconut

Vegan dark chocolate ganache insert,
enriched with natural mint flavour | Βίγκαν
μάυρη σοκολάτα με γέμιση από γκανάζ βίγκαν
μάυρης σοκολάτας, εμπλουτισμένη με φυσική
γεύση δυόσμου

Vegan dark chocolate ganache insert,
enriched with natural raspberry flavour
Βίγκαν μάυρη σοκολάτα με γέμιση από γκανάζ
βίγκαν μάυρης σοκολάτας, εμπλουτισμένη με
φυσική γεύση βατόμουρου

Vegan dark chocolate ganache insert,
enriched with natural coconut flavour
Βίγκαν μάυρη σοκολάτα με γέμιση από γκανάζ
βίγκαν μάυρης σοκολάτας, εμπλουτισμένη με
φυσικό άρωμα καρύδας

Allergens: soya
Αλλεργιογόνα: σόγια

Allergens: soya
Αλλεργιογόνα: σόγια

Allergens: soya
Αλλεργιογόνα: σόγια

15.

Vanilla

Vegan dark chocolate ganache insert,
enriched with natural vanilla flavour | Βίγκαν
μάυρη σοκολάτα με γέμιση από γκανάζ βίγκαν
μάυρης σοκολάτας, εμπλουτισμένη με φυσική
γεύση βανίλιας
Allergens: soya
Αλλεργιογόνα: σόγια

Seasonal/Eποχιακά

Vegan/Bίγκαν
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CHOCOLATE BONBONS

Box Of 16
Box Of 28
Box Of 36
Box Of 56
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CHOCOLATE BARS

CHOCOLATE BARS

1.

White Chocolate

with berries and pistachios

2.

Milk Chocolate
with hazelnuts

Milk Chocolate

3.
with cranberries and peanuts

White chocolate from the Ivory Coast
with dried strawberries, goji berries and
pistachios | Άσπρη σοκολάτα από την Ακτή
Ελεφαντοστού με αποξηραμένες φράουλες,
μούρα goji και φιστίκια Αιγίνης

Milk chocolate (43% cocoa) with whole
hazelnuts | Σοκολάτα γάλακτος (43% κακάο)
με αλατισμένα φιστίκια και αποξηραμένα
κράνμπερι

Milk chocolate (43% cocoa) with salted
peanuts and dried cranberries | Σοκολάτα
γάλακτος (43% κακάο) με αλατισμένα φιστίκια
και αποξηραμένα κράνμπερι

Allergens: nuts (pistachio, coconut), milk, soya, sulfur
dioxide
Αλλεργιογόνα: ξηροί καρποί (φιστίκι Αιγίνης, ινδοκάρυδο),
γάλα, σόγια, διοξείδιο του θείου

Allergens: nuts (hazelnut), milk, soya
Αλλεργιογόνα: ξηροί καρποί (φουντούκι), γάλα, σόγια

Allergens: nuts (peanut), milk, soya
Αλλεργιογόνα: ξηροί καρποί (φιστίκι), γάλα, σόγια

4.

Dark Chocolate
with almonds

Dark chocolate (60% cocoa) with whole
almonds | Μαύρη σοκολάτα γάλακτος (60%
κακάο) με ολόκληρα αμύγδαλα
Allergens: nuts (almond), soya
Αλλεργιογόνα: ξηροί καρποί (αμύγδαλο), σόγια
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CHOCOLATE BARS
Diamond chocolate bars

5.

Raspberry

6.

Dark

7.

Milk

Vegan Valrhona raspberry Inspiration
chocolate couverture. Delicate balance of
sweet and tangy notes with 100% natural
flavors and colours | Βίγκαν κουβερτούρα
βατόμουρου Valrhona Inspiration. Λεπτή
ισορροπία γλυκών και αρωματικών γεύσεων
με 100% φυσικές γεύσεις και χρώματα

Vegan, Belgian couverture chocolate made
from 70% cocoa. Strong, bitter cocoa taste
and pleasant citrus note | Βίγκαν κουβερτούρα
μαύρης, βέλγικης σοκολάτας με 70% κακάο.
Έντονη, πικρή γεύση κακάο και ευχάριστη
νότα εσπεριδοειδών

Μilk chocolate couverture, made from 43%
cocoa from Venezuela. Silky, with intense
flavours of caramel, hazelnut and butter
and notes of roasted cocoa and vanilla
Κουβερτούρα γάλακτος 43% κακάο από τη
Βενεζουέλα. Μεταξένια, με έντονες γεύσεις
καραμέλας, φουντουκιού και βουτύρου και
νότες ψητού κακάου και βανίλιας

Allergens: soya
Αλλεργιογόνα: σόγια

Allergens: soya
Αλλεργιογόνα: σόγια

Allergens: milk and soya
Αλλεργιογόνα: γάλα και σόγια

11.

Yuzu

13.

Strawberry

Vegan Valrhona yuzu Inspiration chocolate
couverture. Intense flavor of yuzu with
100% natural flavors and colours | Βίγκαν
κουβερτούρα ιαπωνικού λεμονιού Valrhona
Inspiration. Έντονη γεύση από ιαπωνικό λεμόνι
με 100% φυσικές γεύσεις και χρώματα

Vegan Valrhona strawberry Inspiration
chocolate couverture. Tangy and sweet
notes with 100% natural flavors and colours
Βίγκαν κουβερτούρα φράουλας Valrhona
Inspiration. Λεπτή ισορροπία ξινών και γλυκών
γεύσεων με 100% φυσικές γεύσεις και χρώματα

Allergens: soya
Αλλεργιογόνα: σόγια

Allergens: soya
Αλλεργιογόνα: σόγια

Seasonal/Eποχιακά

Vegan/Bίγκαν
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CHOCOLATE BARS

Box Of 5
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t),

οί
α,

MACARONS

1.

Chocolate

2.

Hazelnut

3.

Coffee

Handmade macarons made with natural
food colours, filled with chocolate ganache
Χειροποίητα μακαρόν φτιαγμένα με φυσικά
χρώματα και γέμιση από γκανάζ σοκολάτας

Handmade macarons made with natural
food colours, filled with hazelnut ganache
Χειροποίητα μακαρόν φτιαγμένα με φυσικά
χρώματα και γέμιση από γκανάζ φουντουκιού

Handmade macarons made with natural
food colours, filled with authentic espresso
ganache | Χειροποίητα μακαρόν φτιαγμένα
με φυσικά χρώματα και γέμιση από γκανάζ
αυθεντικού καφέ εσπρέσο

Allergens: nuts (almond), milk, soya, gluten, egg
Αλλεργιογόνα: ξηροί καρποί (αμύγδαλο), γάλα, σόγια,
γλουτένη, αυγό

Allergens: nuts (almond, hazelnut), milk, soya, gluten, egg
Αλλεργιογόνα: ξηροί καρποί (αμύγδαλο, φουντούκι),
γάλα, σόγια, γλουτένη, αυγό

Allergens: nuts (almond), milk, soya, gluten, egg
Αλλεργιογόνα: ξηροί καρποί (αμύγδαλο), γάλα, σόγια,
γλουτένη, αυγό

4.

Crème brûlée

5.

Salted peanuts

6.

Bubblegum

Handmade macarons made with natural
food colours, filled with crème brûlée
ganache | Χειροποίητα μακαρόν φτιαγμένα
με φυσικά χρώματα και γέμιση από γκανάζ
crème brûlée

Handmade macarons made with natural
food colours, filled with salted peanuts
ganache | Χειροποίητα μακαρόν φτιαγμένα
με φυσικά χρώματα και γέμιση από γκανάζ
αλατισμένων φυστικιών

Handmade macarons made with natural
food colours, filled with mixed berries
ganache | Χειροποίητα μακαρόν φτιαγμένα
με φυσικά χρώματα και γέμιση από γκανάζ
διαφόρων μούρων

Allergens: nuts (almond), milk, soya, gluten, egg
Αλλεργιογόνα: ξηροί καρποί (αμύγδαλο), γάλα, σόγια,
γλουτένη, αυγό

Allergens: nuts (almond, peanut), milk, soya, gluten, egg
Αλλεργιογόνα: ξηροί καρποί (αμύγδαλο, φιστίκι),
γάλα, σόγια, γλουτένη, αυγό

Allergens: nuts (almond), milk, soya, gluten, egg, sulphur
dioxide
Αλλεργιογόνα: ξηροί καρποί (αμύγδαλο), γάλα, σόγια,
γλουτένη, αυγό, διοξείδιο του θείου

7.

Watermelon

8.

Peach

9.

Green apple

Handmade macarons made with natural
food colours, filled with watermelon ganache
Χειροποίητα μακαρόν φτιαγμένα με φυσικά
χρώματα και γέμιση από γκανάζ καρπουζιού

Handmade macarons made with natural
food colours, filled with peach ganache
Χειροποίητα μακαρόν φτιαγμένα με φυσικά
χρώματα και γέμιση από γκανάζ ροδάκινου

Handmade macarons made with natural food colours, filled with green apple
ganache | Χειροποίητα μακαρόν φτιαγμένα
με φυσικά χρώματα και γέμιση από γκανάζ
πράσινου μήλου

Allergens: nuts (almond), milk, soya, gluten, egg
Αλλεργιογόνα: ξηροί καρποί (αμύγδαλο), γάλα, σόγια,
γλουτένη, αυγό

Allergens: nuts (almond), milk, soya, gluten, egg
Αλλεργιογόνα: ξηροί καρποί (αμύγδαλο), γάλα, σόγια,
γλουτένη, αυγό

Allergens: nuts (almond), milk, soya, gluten, egg
Αλλεργιογόνα: ξηροί καρποί (αμύγδαλο), γάλα, σόγια,
γλουτένη, αυγό
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MACARONS

10.

Strawberry

11.

Mastic

12.

Coconut

Handmade macarons made with natural
food colours, filled with strawberry ganache
Χειροποίητα μακαρόν φτιαγμένα με φυσικά
χρώματα και γέμιση από γκανάζ φράουλας

Handmade macarons made with natural
food colours, filled with mastic ganache
Χειροποίητα μακαρόν φτιαγμένα με φυσικά
χρώματα και γέμιση από γκανάζ μαστίχας

Handmade macarons made with natural
food colours, filled with coconut ganache
Χειροποίητα μακαρόν φτιαγμένα με φυσικά
χρώματα και γέμιση από γκανάζ ινδοκάρυδου

Allergens: nuts (almond), milk, soya, gluten, egg
Αλλεργιογόνα: ξηροί καρποί (αμύγδαλο), γάλα, σόγια,
γλουτένη, αυγό

Allergens: nuts (almond), milk, soya, gluten, egg
Αλλεργιογόνα: ξηροί καρποί (αμύγδαλο), γάλα,
σόγια, γλουτένη, αυγό

Allergens: nuts (almond, coconut), milk, soya, gluten, egg
Αλλεργιογόνα: ξηροί καρποί (αμύγδαλο, ινδοκάρυδο),
γάλα, σόγια, γλουτένη, αυγό

13.

Lemon

14.

Salted Caramel

15.

Raspberry

Handmade macarons made with natural
food colours, filled with lemon ganache
Χειροποίητα μακαρόν φτιαγμένα με φυσικά
χρώματα και γέμιση από γκανάζ λεμονιού

Handmade macarons made with natural
food colours, filled with salted caramel
ganache | Χειροποίητα μακαρόν φτιαγμένα
με φυσικά χρώματα και γέμιση από γκανάζ
αλατισμένης καραμέλας

Handmade macarons made with natural
food colours, filled with raspberry ganache
Χειροποίητα μακαρόν φτιαγμένα με φυσικά
χρώματα και γέμιση από γκανάζ βατόμουρου

Allergens: nuts (almond), milk, soya, gluten, egg
Αλλεργιογόνα: ξηροί καρποί (αμύγδαλο), γάλα, σόγια,
γλουτένη, αυγό

Allergens: nuts (almond), milk, soya, gluten, egg
Αλλεργιογόνα: ξηροί καρποί (αμύγδαλο), γάλα, σόγια,
γλουτένη, αυγό

Allergens: nuts (almond), milk, soya, gluten, egg
Αλλεργιογόνα: ξηροί καρποί (αμύγδαλο), γάλα,
σόγια, γλουτένη, αυγό

16.

Blueberry

17.

Vanilla

18.

Pistachio

Handmade macarons made with natural
food colours, filled with blueberry ganache
Χειροποίητα μακαρόν φτιαγμένα με φυσικά
χρώματα και γέμιση από γκανάζ μύρτιλου

Handmade macarons made with natural
food colours, filled with Madagascan-vanilla
ganache | Χειροποίητα μακαρόν φτιαγμένα
με φυσικά χρώματα και γέμιση από γκανάζ
βανίλιας Μαδαγασκάρης

Handmade macarons made with natural
food colours, filled with pure pistachio paste
ganache | Χειροποίητα μακαρόν φτιαγμένα
με φυσικά χρώματα και γέμιση γκανάζ από
αυθεντική πάστα φιστικιών Αιγίνης

Allergens: nuts (almond), milk, soya, gluten, egg
Αλλεργιογόνα: ξηροί καρποί (αμύγδαλο), γάλα, σόγια,
γλουτένη, αυγό

Allergens: nuts (almond), milk, soya, gluten, egg
Αλλεργιογόνα: ξηροί καρποί (αμύγδαλο), γάλα, σόγια,
γλουτένη, αυγό

Allergens: nuts (almond, pistachio), milk, soya, gluten, egg
Αλλεργιογόνα: ξηροί καρποί (αμύγδαλο, φιστίκι
Αιγίνης), γάλα, σόγια, γλουτένη, αυγό
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MACARONS

Macarons - Box Of 6
Macarons - Box Of 12
Macarons - Box Of 24
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WINES

WINES
Commandaria & Zivania

1.

Kyperounda
Commandaria (50cl)

Tsiakkas Zivania
2010 (50cl)

2.

3.

Anama Vintage 2012
(50cl)

Champagnes and Sparkling wines

4.

Bottega Gold Rose
Spumante

5.

Moët & Chandon
Brut Imperial (75cl)

8.

Ruinart Champagne 6. Bottega
Blanc De Blancs Prosecco Gold

9.

Moët & Chandon Ice
Imperial (75cl)
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10.

7.

Ruinart Rose
Brut (75cl)

Bava Malvasia Rose
Sparkling (75cl)

WINES
Red Wines

11.

Zenato Valpoliccella
Ripassa (75cl)

14. Magic
Fleurie
Albert Bichot Mountain Rouge

Shiraz
Vlassides 2016
12.

13.

White and Rose Wines

Rose Sicilia
Planeta (75cl)
15.

Gavalas Winery
Assyrtiko Santorini
2018 (75cl)

Chablis
Albert Bichot

16.

17.

18.

Bava Moscato
D'asti 2014
Spumante

Chocolate Infused Wines

Vin Doux Naturel

Scavi & Ray Rosso
Al Cioccolata (75cl)

ΗΩ Late Harvest
Collection (20cl)

20

19.

32

GIFTS

GIFTS

1.

Silver Gift Box

1 wine bottle
1 cookies box
2 marzipans boxes (2 pcs)
1 pralinakia box (500gr)
1 bag of 4 macarons

4.

Diamond Gift Box

1 wine bottle
1 box of cookies
1 bag of 4 macarons
1 box of 6 macarons
1 Florentine treat
1 chocolate bar

2.

Ruby Gift Box

1 wine bottle
2 boxes of pralinakia truffles (2pcs)
1 box of chocolate bonbons
1 box of 6 macarons
2 toffee treats

5.

Platinum Gift Box

1 champagne bottle
1 box of cookies
1 box of Pralinakia truffles (500 gr)
1 box of chocolate bonbons
1 chocolate bar
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3.

Gold Gift Box

1 wine bottle
1 box of assorted cookies
1 box of marzipans (20 pcs)
1 box of 12 macarons
1 Nocciolata treat
1 box of chocolate bonbons

ICE CREAM

ICE CREAM

1.

Milk Chocolate

3.

2.

Dark Chocolate

Vanilla

4.

Pistachio

SORBET

5.

Mango

6.
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Strawberry

