M E NOY A L L DAY
A L L DAY M EN U
Ένα μαγικό ταξίδι αρχίζει, ένα παιχνίδι γεύσεων και αισθήσεων.
Διαφορετικές υφές, αυθεντικές γεύσεις, χαρούμενα ακούσματα, ιδιαίτερες
εικόνες και μοναδικές μυρωδιές. Ένας κόσμος επιλογών για όσους
εκτιμούν την ποιότητα, αποζητούν την απόλαυση και ανταποδίδουν
την αγάπη. Τα όνειρα υπάρχουν για να πραγματοποιούνται.

Καλώς ήρθατε στα Pralina Experience.
A magical journey begins, exciting the senses and the palate.
Varied textures, authentic flavours, joyful sounds, beautiful images and
unique scents. A world of choices for those who appreciate quality,
who pursue pleasure and offer love in return.
Dreams exist to come true.

Welcome to Pralina Experience.

Ρ Ο ΦΗ Μ ΑΤΑ E S PR E S S O* | E S PR E S S O BE V E R AGE S *
ESPRESSO

Μονή δόση | Single
Διπλή δόση | Double

FREDDO ESPRESSO
AMERICANO Ζεστό-Κρύο | Hot-Iced
MACCHIATO

Μονή δόση | Single
Διπλή δόση | Double

FLAT WHITE Ζεστό-Κρύο | Hot-Iced
CAPPUCCINO Ζεστό-Κρύο | Hot-Freddo
LATTE Ζεστό-Κρύο | Hot-Iced
MOCHA Ζεστό-Κρύο | Hot-Iced
AFFOGATO
CARAMEL MACCHIATO Ζεστό-Κρύο | Hot-Iced

Κ ΑΦΕ Σ ΦΙ ΛΤ Ρ ΟΥ * | F I LT E R COF F E E S *
CLASSIC

Κλασικός καφές φίλτρου
Classic ﬁlter coﬀee

V60

Καφές φίλτρου με την ιαπωνική μέθοδο V60
V60 Japanese method ﬁlter coﬀee

FRENCH PRESS

Καφές φίλτρου με την μέθοδο γαλλικής πρέσας
French press method ﬁlter coﬀee

COLD BREW

Καφές κρύας απόσταξης (Συμβουλευθείτε το προσωπικό εξυπηρέτησης
για τις διαθέσιμες επιλογές)

Cold brew method coﬀee (Please consult our service team for the available options)
*Eπιπλέον επιλογές καφέ | *Additional coﬀee options
Κολομβία | Colombia
Νικαράγουα | Nicaragua
Nτεκαφεϊνέ | Decaﬀ
Jamaica Blue Mountain
Kopi Luwak
*Επιλογή σιροπιού | *Syrup choices
Καραμέλα | Βανίλια | Φουντούκι
Caramel | Vanilla | Hazelnut
[V] Κατάλληλο για αυστηρά χορτοφάγους. | Suitable for vegans.
Αλλεργίες και δυσανεξίες: Παρακαλούμε όπως απευθυνθείτε στο προσωπικό
εξυπηρέτησης για διευκρινήσεις πριν από την παραγγελία σας. | Αllergies and
intolerances: Please consult our service team for clariﬁcations before ordering.
Οι τιμές είναι σε Ευρώ και περιλαμβάνουν δικαίωμα υπηρεσίας και ΦΠΑ.
| Prices are in Euro and include service charge and VAT.

Για τα αλλεργιογόνα σαρώστε το εικονίδιο.
Εναλλακτικά, επισκεφθείτε την σελίδα
For allergens scan here or visit:
https://www.pralinacy.com/pralina-experience

Α Λ Λ Α ΡΟΦΗΜ ΑΤΑ Κ ΑΦΕ | ΟTHER COFFEE BEV ERAGES
COFFEE GRANULES Ζεστό-Κρύο | Hot-Iced
Στιγμιαίος καφές
Instant coﬀee

CYPRUS COFFEE

Παραδοσιακός κυπριακός καφές
Traditional Cyprus coﬀee
Μονός | Single
Διπλός | Double

ΤΣΑΙ | TEA

ζεστά-κρύα | hot-iced

ΦΑΚΕΛΑΚΙΑ | SACHETS
Μαύρο τσάι | Black tea
English breakfast
Earl grey imperiale

Πράσινο τσάι | Green tea
Μέντα | Mint
Special jasmine: μείγμα πράσινου τσαγιού και λουλουδιών |
Βlend of green tea and ﬂowers
Special gunpowder: μείγμα δυνατού πράσινου τσαγιού |
Βlend of strong green tea
Βότανα και Φρουτώδη (Χωρίς καφεΐνη) | Herbal and Fruitty (Caﬀeine free)
Χαμομήλι | Camomilla
Κόκκινο τσάι Cape town Rooibos | Cape town Rooibos tea
Infuso frutti di bosco: με φρούτα του δάσους | with forest fruits

ΦΥΛΛΑ ΤΣΑΓΙΟΥ | LOOSE LEAF TEA

Μαύρο τσάι | Black tea
Te Tat’jana: τσάι ρωσικού τύπου | Russian style tea
Πράσινο τσάι | Green tea
Μάτσα | Matcha
Te kink of jasmine: μείγμα πράσινου τσαγιού με Γιασεμί |
Blend of green tea and jasmine
Te Romeo e Julietta: μείγμα πράσινου τσαγιού, φρούτων και ροδοπέταλων |
Blend of green tea, fruits and rose petals
Βότανα και Φρουτώδη (Χωρίς καφεΐνη) | Herbal and Fruitty (Caﬀeine free)
Infuso notti in Tibet: μείγμα γλυκάνισου με αρώματα φρούτων και
φλούδες κίτρων | Blend of elderberry with fruity aromas and citrus peels
[V] Κατάλληλο για αυστηρά χορτοφάγους. | Suitable for vegans.
Αλλεργίες και δυσανεξίες: Παρακαλούμε όπως απευθυνθείτε στο προσωπικό
εξυπηρέτησης για διευκρινήσεις πριν από την παραγγελία σας. | Αllergies and
intolerances: Please consult our service team for clariﬁcations before ordering.
Οι τιμές είναι σε Ευρώ και περιλαμβάνουν δικαίωμα υπηρεσίας και ΦΠΑ.
| Prices are in Euro and include service charge and VAT.

Για τα αλλεργιογόνα σαρώστε το εικονίδιο.
Εναλλακτικά, επισκεφθείτε την σελίδα
For allergens scan here or visit:
https://www.pralinacy.com/pralina-experience

ΑΦΕΨΗΜΑΤΑ ΤΣΑΓΙΟΥ | TEA INFUSIONS

ζεστά-κρύα | hot-iced

DETOX GREEN TEA

Πράσινο τσάι με γιασεμί, μέλι, φρέσκια πιπερόριζα και δυόσμο
Jasmine green tea, honey, fresh ginger and mint

TURMERIC IMMUNE

Κουρκουμάς, μέλι, πιπερόριζα, φέτες από λεμόνι και δεντρολίβανο
Turmeric, honey, ginger, lemon slices, rosemary

EXOTIC TEA

Τσάι βοτάνων Notti in Tibet, μέλι, φρούτα του πάθους, δεντρολίβανο
Herbal tea Notti in Tibet, honey, passion fruit, rosemary

ΧΥΜΟΙ ΦΡΟΥΤΩΝ | FRUIT JUICES
FRESHLY SQUEEZED

Επιλογές από | Choice of
Πορτοκάλι | Orange
Καρότο | Carrot
Μήλο | Apple
Ρόδι | Pomegranate
Ανάμεικτος επιλογή από | Mixed choice of:
Πορτοκάλι | Καρότο | Μήλο | Μπανάνα
Orange | Carrot | Apple | Banana

HOUSE LEMONADE

Φρέσκα σπιτική λεμονάδα
Fresh homemade lemonade

S U PE R DR I N K S *

ζεστά-κρύα | hot-iced

TURMERIC LATTE

Κουρκουμάς με κανέλλα, τσίλι, πιπέρι καγιέν, μαύρο πιπέρι και γάλα καρύδας
Spiced turmeric with cinnamon, cayenne pepper, black pepper and coconut milk

BEETROOT LATTE

Αποξηραμένο παντζάρι με γάλα καρύδας
Dried beetroot and coconut milκ

MATCHA LATTE

Πράσινο τσάι matcha με γάλα
Matcha tea with milk
*Επιλογή γάλακτος | *Milk choice
Kαρύδας | Σόγιας | Αμυγδάλου | Αγελαδινό
Coconut | Soya | Almond | Cow’s
[V] Κατάλληλο για αυστηρά χορτοφάγους. | Suitable for vegans.
Αλλεργίες και δυσανεξίες: Παρακαλούμε όπως απευθυνθείτε στο προσωπικό
εξυπηρέτησης για διευκρινήσεις πριν από την παραγγελία σας. | Αllergies and
intolerances: Please consult our service team for clariﬁcations before ordering.
Οι τιμές είναι σε Ευρώ και περιλαμβάνουν δικαίωμα υπηρεσίας και ΦΠΑ.
| Prices are in Euro and include service charge and VAT.

Για τα αλλεργιογόνα σαρώστε το εικονίδιο.
Εναλλακτικά, επισκεφθείτε την σελίδα
For allergens scan here or visit:
https://www.pralinacy.com/pralina-experience

S MOO T H I E S
BANANA POWER

Μπανάνα, σπανάκι, τζίντζερ και γάλα καρύδας
Banana, spinach, ginger and coconut milk

HEALTHY BERRY

Μείγμα από μούρα, πράσινο μήλο, πράσινο τσάι matcha και μέλι
Mixed berries, green apple, matcha green tea and honey

COCONUT LIME

Μπανάνα, μάνγκο, χυμός λάιμ, κάρδαμο και γάλα καρύδας
Banana, mango, lime juice, cardamon and coconut milk

MILKSH AK ES
Eπιλογές | Options
Σοκολάτα γάλακτος | Φράουλα | Βανίλια
Μilk chocolate | Strawberry | Vanilla

ΣΟΚΟΛ ΑΤ ΕΣ | CHOCOL AT E

ζεστές-κρύες | hot-iced

VALHRONA COCOA DRINK

Ροφήματα φτιαγμένα με την ανώτερης ποιότητας γαλλική σοκολάτα Valrhona
Beverages made with the superior quality French chocolate Valrhona
Με περιεκτικότητα κακάο | With cocoa content 38%
Με περιεκτικότητα κακάο | With cocoa content 59%
Με περιεκτικότητα κακάο | With cocoa content 100%

[V] Κατάλληλο για αυστηρά χορτοφάγους. | Suitable for vegans.
Αλλεργίες και δυσανεξίες: Παρακαλούμε όπως απευθυνθείτε στο προσωπικό
εξυπηρέτησης για διευκρινήσεις πριν από την παραγγελία σας. | Αllergies and
intolerances: Please consult our service team for clariﬁcations before ordering.
Οι τιμές είναι σε Ευρώ και περιλαμβάνουν δικαίωμα υπηρεσίας και ΦΠΑ.
| Prices are in Euro and include service charge and VAT.

Για τα αλλεργιογόνα σαρώστε το εικονίδιο.
Εναλλακτικά, επισκεφθείτε την σελίδα
For allergens scan here or visit:
https://www.pralinacy.com/pralina-experience

ΑΥ ΓΑ Μ Π ΕΝ ΕΝΤΙ ΚΤ | EGGS BEN EDICT

Σερβίρονται µέχρι τις 11:30πµ
| Served until 11:30am

FLORENTINE

Αυγά ποσέ σερβιρισμένα σε αρωματικό ψωμί αργής ωρίμανσης με ζεματισμένο
σπανάκι, σάλτσα Hollandaise και συνοδευτική σαλάτα σπανάκι
Poached eggs on aromatic, slow-fermented bread with wilted spinach,
Hollandaise sauce and side spinach salad

SALMON

Αυγά ποσέ σερβιρισμένα σε αρωματικό ψωμί αργής ωρίμανσης με
σολομό gravlax, αβοκάντο, τυρί ρικότα, σάλτσα Hollandaise και
συνοδευτική σαλάτα σπανάκι
Poached eggs on aromatic, slow-fermented bread with gravlax salmon,
avocado, ricotta cheese, Hollandaise sauce and side spinach salad

PROSCIUTTO

Αυγά ποσέ σερβιρισμένα σε αρωματικό ψωμί αργής ωρίμανσης με prosciutto
di Parma, τυρί ρικότα, μαρμελάδα μύρτιλλου και συνοδευτική σαλάτα σπανάκι
Poached eggs on aromatic, slow-fermented bread with prosciutto di Parma,
ricotta cheese, blueberry marmalade and side spinach salad

ΟΜ Ε Λ Ε Τ Ε Σ | OM E L E T T E S

Σερβίρονται µέχρι τις 11:30πµ
| Served until 11:30am

COTTO HAM

Ομελέτα με prosciutto cotto, πράσο, τυρί πεκορίνο, κερασοντομάτες,
φύλλα κέιλ και αέρινη κρέμα γιαουρτιού
Omelette with prosciutto cotto, leeks, pecorino cheese, cherry tomatoes,
kale leaves and airy yogurt cream

EGG-WHITES

Ομελέτα από ασπράδια αυγού με πράσο, τυρί μπουράτα, κερασοντομάτες,
φύλλα σπανακιού και παλαιωμένο βαλσάμικο ξύδι
Egg-white omelette with leeks, burrata cheese, cherry tomatoes,
spinach leaves and aged balsamic vinegar

[V] Κατάλληλο για αυστηρά χορτοφάγους. | Suitable for vegans.
Αλλεργίες και δυσανεξίες: Παρακαλούμε όπως απευθυνθείτε στο προσωπικό
εξυπηρέτησης για διευκρινήσεις πριν από την παραγγελία σας. | Αllergies and
intolerances: Please consult our service team for clariﬁcations before ordering.
Οι τιμές είναι σε Ευρώ και περιλαμβάνουν δικαίωμα υπηρεσίας και ΦΠΑ.
| Prices are in Euro and include service charge and VAT.

Για τα αλλεργιογόνα σαρώστε το εικονίδιο.
Εναλλακτικά, επισκεφθείτε την σελίδα
For allergens scan here or visit:
https://www.pralinacy.com/pralina-experience

Μ ΠΟΛ | BOW L S
GRANOLA

Γκρανόλα αρωματισμένη με λεμόνι, γιαούρτι με 2% λιπαρά και φρέσκα μούρα
Lemon scented granola, 2% fat yogurt and fresh berries

CHIA PUDDING [V]

Σπόροι τσία σε γάλα αμυγδάλου & κανέλα, με σπιτική μαρμελάδα φράουλα
ή με ψιλοκομμένο μάνγκο και σιρόπι αγαύης
Chia seeds soaked in almond milk and cinnamon, with homemade strawberry
marmalade or with thinly chopped mango and agave syrup

FRUIT SALAD [V]

Σαλάτα με εποχιακά και εξωτικά φρούτα
Salad with seasonal and exotic fruits

ACAI SUPERFOOD [V]

Πουρές απο φυτό ασάι με επικάλυψη από μάνγκο, μύρτιλα, φλοίδες καρύδας,
γκρανόλα αρωματισμένη με λεμόνι και σπόρους τσία
Açaí palm purèe topped with mango, blueberries, coconut ﬂakes, lemon scented
granola and chia seeds

Α Ρ Τ ΟΠΟΙ Ε ΙΟ | BA K E RY
HOUSE PIES

Χειροποίητες πίτες φτιαγμένες με ζύμη κουρού
(Συμβουλευθείτε το προσωπικό εξυπηρέτησης για τις διαθέσιμες επιλογές)
Handmade pies with kourou dough
(Please consult our service team for the available options)

CROISSANTS

Απλό παραδοσιακό γαλλικό κρουασάν
Traditional French plain croissant
Με σπιτική μαρμελάδα εποχής ή Nutella
With homemade seasonal marmalade or Nutella
Παραδοσιακό γαλλικό κρουασάν αμυγδάλου
Traditional French almond croissant

[V] Κατάλληλο για αυστηρά χορτοφάγους. | Suitable for vegans.
Αλλεργίες και δυσανεξίες: Παρακαλούμε όπως απευθυνθείτε στο προσωπικό
εξυπηρέτησης για διευκρινήσεις πριν από την παραγγελία σας. | Αllergies and
intolerances: Please consult our service team for clariﬁcations before ordering.
Οι τιμές είναι σε Ευρώ και περιλαμβάνουν δικαίωμα υπηρεσίας και ΦΠΑ.
| Prices are in Euro and include service charge and VAT.

Για τα αλλεργιογόνα σαρώστε το εικονίδιο.
Εναλλακτικά, επισκεφθείτε την σελίδα
For allergens scan here or visit:
https://www.pralinacy.com/pralina-experience

Σ Α Ν Τ ΟΥ Ι Τ Σ & Ρ ΟΛ Α | SA N DW IC H E S & W R A P S
OPEN SALMON SANDWICH

Ανοικτό, πολύσπορο φραντζολάκι με σολομό gravlax, ανάλαφρη κρέμα
τυριού, αβοκάντο και συνοδευτική σαλάτα σπανάκι
Open multigrain bun with gravlax salmon, cream cheese mousse, avocado
and side spinach salad

CRUNCHY FALAFEL WRAP [V]

Τραγανοί ρεβυθοκεφτέδες σε αραβική πίτα, με χούμους
και δροσερή σαλάτα με ρόδι
Crunchy chickpea meatballs in Arabic pitta bread with hummus
and fresh pomegranate salad

PRAWN TEMPURA WRAP

Γαρίδες τεμπούρα, αβοκάντο, λάιμ, μάνγκο, αγγούρι και γλυκόξινη σάλτσα
από φρούτα του πάθους. Συνοδεύεται με ρύζι sushi σε μπολάκι
Shrimp tempura, avocado, lime, mango, cucumber, sweet and sour passion
fruit sauce. Served with a sushi rice bowl

IBERICO TONKATSU SANDWICH

Λαιμός ιβηρικού χοίρου με τραγανή κρούστα, λεπτοκομμένο κινέζικο
μαρούλι και miso με τρούφα. Συνοδεύεται με τσιπς πατάτας με τρούφα
και τυρί Παρμεζάνα
Iberico pork neck with a crispy crust, ﬁnely chopped Chinese lettuce
and miso with truﬄe. Served with potato crisps with truﬄe
and Parmesan cheese

Π Ι ΑΤ Ε Λ Ε Σ | PL AT T E R S
FRUIT [V]

Φρέσκα εποχιακά και εξωτικά φρούτα
Fresh seasonal and exotic fruits
2 άτομα | persons
4 άτομα | persons

TOWER DELIGHT

Σνακ και μπουκιές για το πρωινό ή απογευματινό διάλειμμα
Snacks and bites for morning or afternoon break
2 άτομα | persons
4 άτομα | persons

CHEESE & COLD CUTS

Επιλεγμένα και φρεσκοκομμένα τυριά και αλλαντικά
Selected and freshly sliced cheese and charcuterie
2 άτομα | persons
4 άτομα | persons
[V] Κατάλληλο για αυστηρά χορτοφάγους. | Suitable for vegans.
Αλλεργίες και δυσανεξίες: Παρακαλούμε όπως απευθυνθείτε στο προσωπικό
εξυπηρέτησης για διευκρινήσεις πριν από την παραγγελία σας. | Αllergies and
intolerances: Please consult our service team for clariﬁcations before ordering.
Οι τιμές είναι σε Ευρώ και περιλαμβάνουν δικαίωμα υπηρεσίας και ΦΠΑ.
| Prices are in Euro and include service charge and VAT.

Για τα αλλεργιογόνα σαρώστε το εικονίδιο.
Εναλλακτικά, επισκεφθείτε την σελίδα
For allergens scan here or visit:
https://www.pralinacy.com/pralina-experience

Ε Π Ι ΔΟΡΠ Ι Α | DE S S E RT S
CHOCOLATE NAMELAKA

Παντεσπάνι σοκολάτας, κρέμα Namelaka (Valrhona 59%) και γλάσο
μαύρης σοκολάτας
Chocolate sponge cake, Valrhona (59%) Namelaka cream and
chocolate glazing

CRUNCHY

Μους άσπρης σοκολάτας, γκανάζ γάλακτος και μαύρης σοκολάτας και
καραμελωμένα φουντούκια
White chocolate mousse, milk and dark chocolate ganache and caramelised
hazelnuts

CRAQUELINO

Μους λευκή σοκολάτας, γκανάζ γάλακτος και μαύρης σοκολάτας,
με καραμελωμένα αμύγδαλα
White chocolate mousse, milk and dark chocolate ganache and
caramelised almonds

PRINCESS

Μπισκότο δούκισσας και κρεμέ σοκολάτας γάλακτος
Duchess biscuit and milk chocolate crémeux

DUKE

Μπισκότο δούκισσας και κρεμέ μαύρης σοκολάτας
Duchess biscuit and dark chocolate crémeux

MELODY

Μους καραμέλας με ημιγλυκιά σοκολάτα, στρώση crème brûlée,
φεγεντίνη και γλάσο σοκολάτας
Caramel mousse with semi-sweet chocolate, a layer of crème brûlée,
crispy feuilletine and chocolate glazing

AMERICAN CARROT CAKE

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

STRAWBERRY TART

Μπισκότο σαμπλέ, κρέμα πατισερί και φρέσκιες φράουλες
Sablé biscuit with crème pâtissière and fresh strawberries

VANILLA MILLE-FEUILLE

Καραμελωμένη σφολιάτα με κρέμα πατισερί και ζάχαρη άχνη
Caramelised puﬀ pastry with crème pâtissière and powdered sugar

[V] Κατάλληλο για αυστηρά χορτοφάγους. | Suitable for vegans.
Αλλεργίες και δυσανεξίες: Παρακαλούμε όπως απευθυνθείτε στο προσωπικό
εξυπηρέτησης για διευκρινήσεις πριν από την παραγγελία σας. | Αllergies and
intolerances: Please consult our service team for clariﬁcations before ordering.
Οι τιμές είναι σε Ευρώ και περιλαμβάνουν δικαίωμα υπηρεσίας και ΦΠΑ.
| Prices are in Euro and include service charge and VAT.

Για τα αλλεργιογόνα σαρώστε το εικονίδιο.
Εναλλακτικά, επισκεφθείτε την σελίδα
For allergens scan here or visit:
https://www.pralinacy.com/pralina-experience

Ε Π Ι ΔΟΡΠ Ι Α | DE S S E RT S
PROFITEROLE

Σουδάκια με κρέμα πατισερί και γλάσο σοκολάτας
Choux with crème pâtissière and chocolate glazing

CREME BRULÉE

Κρέμα με βανίλια Ταϊτής και καραμελωμένη ζάχαρη
Tahitian vanilla cream with caramelised sugar

CREME BRULÉE CHEESECAKE

Cheesecake με στρώση από crème brûlée σε μπισκότο και μαρμελάδα
βατόμουρο
Cheesecake with a layer of crème brûlée on biscuit and raspberry jam

TIRAMISU ESPRESSO

Κρέμα τιραμισού από μους τυριού μασκαρπόνε με αυθεντικό espresso
και επικάλυψη από μαρέγκες και κακάο
Tiramisu cream made of mousse mascarpone cheese mixed with
authentic espresso, covered with meringues and cocoa

LAVA CAKE

Ζεστό κέικ σοκολάτας με ρευστή σοκολάτα συνοδευόμενο από
παγωτό βανίλια
Oven baked chocolate souﬄé with melted chocolate served with
vanilla ice cream

APPLE PIE

Μπισκότο σαμπλέ, ψημένα μήλα και κραμπλ, συνοδευόμενο από
παγωτό βανίλια
Sablé biscuit with baked apples and crumble served with vanilla ice cream

APPLE GANACHE [V]

Κέικ μήλου με επικάλυψη γκανάζ μαύρης σοκολάτας από γάλα καρύδας
Apple cake topped with dark chocolate ganache made with coconut milk

MARQUISE

Μπισκότο δούκισσας με μαύρη σοκολάτα και φιστίκι Αιγίνης
Duchess biscuit with dark chocolate and pistachio

MACARONS

Συμβουλευθείτε το προσωπικό εξυπηρέτησης για τις διαθέσιμες επιλογές
Please consult our service team for the available options

[V] Κατάλληλο για αυστηρά χορτοφάγους. | Suitable for vegans.
Αλλεργίες και δυσανεξίες: Παρακαλούμε όπως απευθυνθείτε στο προσωπικό
εξυπηρέτησης για διευκρινήσεις πριν από την παραγγελία σας. | Αllergies and
intolerances: Please consult our service team for clariﬁcations before ordering.
Οι τιμές είναι σε Ευρώ και περιλαμβάνουν δικαίωμα υπηρεσίας και ΦΠΑ.
| Prices are in Euro and include service charge and VAT.

Για τα αλλεργιογόνα σαρώστε το εικονίδιο.
Εναλλακτικά, επισκεφθείτε την σελίδα
For allergens scan here or visit:
https://www.pralinacy.com/pralina-experience

Π Α Γ Ω ΤΑ Κ Α Ι ΣΟΡΜ Π Ε | IC E C R E A M A N D S OR BE T
DARK CHOCOLATE

Mαύρη σοκολάτα με 60% περιεκτικότητα κακάο, από την ανώτερης ποιότητας
σοκολάτα Valrhona
Dark chocolate with 60% cocoa content of the superior quality Valrhona chocolate

MILK CHOCOLATE

Σοκολάτα γάλακτος με 38% περιεκτικότητα κακάο, από την ανώτερης ποιότητας
σοκολάτα Valrhona
Milk chocolate with 38% cocoa content of the superior quality Valrhona chocolate

VANILLA

Με την ανώτερης ποιότητας βανίλια Μαδαγασκάρης
With superior quality Madagascan Vanilla

PISTACHIO

Φτιαγμένο με αυθεντική πάστα φιστικιού Αιγίνης
Made with pure pistachio paste

MANGO SORBET [V]

Φτιαγμένο με αυθεντικό πουρέ μάνγκο, χωρίς πρόσθετη ζάχαρη
Made with authentic mango purée, no added sugars

STRAWBERRY SORBET [V]

Φτιαγμένο με αυθεντικό πουρέ φράουλας
Made with authentic strawberry purée

LEMON SORBET [V]

Φτιαγμένο με φρέσκο χυμό λεμονιού
Made with fresh lemon juice
1 μπάλα | scoop
2 μπάλες | scoops
3 μπάλες | scoops

[V] Κατάλληλο για αυστηρά χορτοφάγους. | Suitable for vegans.
Αλλεργίες και δυσανεξίες: Παρακαλούμε όπως απευθυνθείτε στο προσωπικό
εξυπηρέτησης για διευκρινήσεις πριν από την παραγγελία σας. | Αllergies and
intolerances: Please consult our service team for clariﬁcations before ordering.
Οι τιμές είναι σε Ευρώ και περιλαμβάνουν δικαίωμα υπηρεσίας και ΦΠΑ.
| Prices are in Euro and include service charge and VAT.

Για τα αλλεργιογόνα σαρώστε το εικονίδιο.
Εναλλακτικά, επισκεφθείτε την σελίδα
For allergens scan here or visit:
https://www.pralinacy.com/pralina-experience

