coffee and more...

Ροφήματα / Beverages
Espresso μονός / Espresso
Espresso διπλός / Double espresso
Cappuccino μονός / Cappuccino
Cappuccino διπλός / Double cappuccino
Mochachinno coffee
Fredochinno
Freddo espresso
Freddo capuccino
Espresso Lungo μονός / Espresso Lungo
Espresso Lungo διπλός /

1,50
2,00
2,00
2,50
2,50
2,50
2,00
2,00
2,00
2,50

Latte μονό Ζεστό/Κρύο / Latte hot/cold
Latte διπλό Ζεστό/Κρύο /

2,50
3,00

Double Espresso Lungo

Double Latte hot/cold
Γαλλικός / Filter coffee

Γαλλικός με γεύσεις /

Filter coffee with flavors
Φραπέ/Nescafe / Frape/Nescafe
Φραπέ με παγωτό / Frape with ice cream
Φραπέ με baileys / Frape with baileys
Ελληνικός μονός / Greek coffee
Ελληνικός διπλός / Double Greek coffee
Σοκολάτα / Chocolate
Σοκολάτα Vienua / Chocolate Vienua

Σοκολάτα με γεύσεις /

Chocolate with flavors
Τσάι απλό / Tea
Τσάι με γεύσεις / Tea with flavors

1,90
2,10
1,50
3,00
3,50
1,50
1,70
2,50
2,50
3,00
1,80
2,00

Χυμοί / Juices
Milkshake
Milkshake ανάμικτο / Milkshake mixed

3,50
4,00

Φυσικός χυμός / Fresh juice

2,00

Φυσικός χυμός ανάμικτος /

2,80

Φυσικός χυμός με 3 φρούτα /

3,50

Amita motion
Cretan Fresh διάφορες γεύσεις /

1,20
1,20

• Εξτρα σιρόπι για όλα τα ροφήματα +0,20
• Όλοι οι καφέδες σερβίρονται και Decafeine

Mixed fresh juice

• Extra syrup for all beverages +0.20
• All coffees are served Decafeine

Fresh juice with 3 fruits

Cup Stories Chocolate
Red Velvet Kiss Oreo

Ρόφημα με σύσταση από σάλτσα φράουλας, σοκολάτα Καραϊβικής,
βανίλια Μαδαγασάκρης και τρίμμα από oreo μπισκότα
Beverage made with strawberry sauce, Caribbean chocolate,
Vanilla Madagascar and grated oreo biscuits

Buenito

Ρόφημα από τραγανή γκοφρέτα σοκολάτας γάλακτος, με καρδιά
από κρέμα φουντουκιού

3,50

3,50

Snow White Oreo

3,50

Snikerato

Ρόφημα με σύσταση από σοκολάτα γάλακτος και peanuts
βουτηγμένα σε κρέμα καραμέλας
Beverage with milk chocolate and peanuts dipped in
caramel cream

3,50

• Απολαύστε το αγαπημένο σας smoothies με γιαούρτι /
• Enjoy your favorite smoothies with yoghurt

Giffard κρύο τσάι /

Αναψυκτικά /

Barbarossa

Ρόφημα λευκής σοκολάτας βουτύρου, με πλούσιο άρωμα βανίλιας
και τρίμμα oreo μπισκότου
Beverage of white chocolate with vanilla scent and oreo biscuit

Cretan Fresh juices

Μάνγκο / Μango
Φρούτα του πάθους / Passion fruits
Φρούτα του δάσους / Forest fruits
Φράουλα / Strawberry
Ανανάς / Pineapple
Πεπόνι / Melon
Καρύδα / Coconut

3,50

Beverage of Crispy Milk Chocolate Wafer, with Hazelnut Cream Heart

Ρόφημα από μαύρη Aztec Μεξικάνικη σοκολάτα, με bitters από
παλαιωμένο ρούμι και μπαχάρια Ασίας
Beverage from Aztec black Mexican chocolate, with bitters
of aged rum and Asian spices

Smoothies

Coca cola
Sprite
Fanta
Fanta blue
Αναψυκτικά Γεράνι / Gerani soft drinks
Αναψυκτικά Βίκος / Vikos soft drinks
Ανθρακούχο νερό Βίκος /

2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,20

Σόδα Βίκος/Γεράνι / Soda Vikos/Gerani
Τσάι λεμόνι Bίκος / Lemon tea Vikos
Τσάι ροδάκινο Bίκος / Peach tea Vikos
Τσάι Arizona / Arizona tea
Τσάι Aloe / Aloe tea
Νερό 0,5 ml / Water 0,5 ml
Νερό 1,5 lt / Water 1,5 lt

2,00
2,00
2,00
2,50
2,50
0,50
0,80

Sparkling water Vikos

3,50

Giffard iced tea

Soft Drinks

Ροδάκινο / Peach
Βανίλια / Vanilla
Βερίκοκο / Αpricot
Μύρτιλο / Blueberry
Φραγκοστάφυλο / Gooseberry
Λεμόνι / Lemon
Φρούτα του πάθους / Passion Fruits
Καρπούζι / Watermelon
Κεράσι / Cherry
Αμύγδαλο / Almond
Πορτοκάλι / Orange
• Εμείς επιλέξαμε την καλύτερη βάση τσαγιού...
εσύ επέλεξε απλά τη γεύση...
• We have chosen the best base of tea....
but you’d choose the taste

2,80

Μπύρες / Beers
Amstel
Amstel Radler
Amstel Free
Fix
Sol
Heineken
Septem Honey
Septem 8η μερα
McFarland
LYRA
Alfa βαρέλι / Alfa Draght
Alfa βαρέλι / Alfa Draght
Alfa κανάτα / Alpha pitcher

Ποτά / Drinks

Energy Drinks
330ml
330ml
330ml
330ml
330ml
330ml
330ml
330ml
330ml
330ml
330ml
500ml
1,5lt

2,50
2,50
2,50
2,50
3,50
2,50
4,00
4,50
3,50
4,00
2,50
3,50
11,00

Red Bull
Monster
Hell μικρό / Small hell		
Hell μεγάλο / Large hell		
Powerade

Aπλό (ουίσκι-τεκίλα-βότκα -τζιν-λικέρ)

2,50
2,50
1,50
2,50
2,50

5,00

Simple (whiskey-tequila-vodka-gin-liqueur)
Ποτό σπέσιαλ / Special
7,00
Σφηνάκι / Shot		2,00
Φιάλη / Bottle		50,00
Ρακόμελο καραφάκι / Rakomelo carafe
5,50
Τσικουδιά καραφάκι / Tsikoudia carafe
4,50
Ούζο Μυτιλήνης mini 200ml / Ouzo 200ml 7,00
Σφηνάκι τσικουδιά / Tsikoudia Shot
1,00
Σφηνάκι ρακόμελο / Rakomelo Shot
1,20
Ούζο ποτήρι / Ouzo glass		
3,00

Κρασί μπουκάλι /
Wine bottle

Μοσχοφίλερο Μπουτάρη 187ml/

4,00

Αγιορίτικο Boutari 187ml/

4,00

Moschofilero Boutari 187ml
Agioritiko Boutari 187ml

Bianconero Sauvignon Blanc (200ml)
Bianconero Moschato (200ml)		
The Prince λευκό Καραβιτάκης 750ml/
The prince white Karavitakis 750ml

7,00
7,00
13,00

The Prince Κόκκινο Καραβιτακης 750ml/ 13,00
The prince red Karavitakis 750ml

Moschato (Αφρώδες) 750ml/		

20,00

Σάμος Λευκό 750ml/		

25,00

Moschato (Sparkling)
Samos White 750ml

Κρασί ποτήρι / Wine glass
Ποτήρι λευκό/κόκκινο / Glass red/white
Μαυροδάφνη / Mavrodafni		
Σάμος Λευκό / Samos White		

3,50
4,00
5,00

Σάντουιτς / Sandwich
Σφολιάτες / Puff pastry

Αρτοποιήματα / Bakery

Τυρόπιτα / Cheese pie
Τυρόπιτα κουρού ολικής /

1,20
1,70

Κουλούρι Θεσσαλ/κης /

0,50

Κουλούρι Θεσσαλ/κης πολύσπορο

1,00

Κρουασάν σοκολάτα/μπανάνα /

1,60
1,80
1,80
1,70
1,80
1,80
2,00
1,90
2,00
1,90
2,00
1,60
1,20
1,60

Multigrain bun of Thessaloniki

Κουλούρι με γέμιση πραλίνας

1,80

Wholegrain “Kourou” cheese pie
Σπανακόπιτα / Spinach pie
Ζαμπονοτυρόπιτα / Ham and cheese pie
Λουκανικόπιτα / Sausage pie
Μεσογειακό / Mediterranean
Φλογέρα Aλλαντικών / Roll with cold cuts
Φλογέρα Φιλαδέλφεια / Philadelphia role
Μπιφτεκόπιτα / Burger pie
Πίτσα / Pizza
Πίτσα σκεπαστή / Calzone
Γραβιερόπιτα / Pie with Graviera cheese
Λουκανικόπιτα Brioche / Brioche sausage
Μπουγάτσα / Bougatsa pastry
Κρουασάν σοκολάτας / Chocolate croissant
Croissant with chocolate and banana
cruller with praline

Κρουασανάκια βουτύρου / 		

0,40 τεμ/item

Κρουασανάκια βουτύρου σοκολάτα

0,50 τεμ/item

Mini Croissant

Mini Croissant with chocolate

Λυχναράκια / Cretan Lihnarakia
Τυροπιτάκια μίνι- ανάμικτα /		
Mini - mixed cheese pies

0,70 τεμ/item
0,60 τεμ/item

Cruller of Thessaloniki

Κρίκοι με επικάλυψη σοκολάτας
Chocolate rings

0,60 τεμ/item

Κρίκοι συσκευασία

2,50

Donuts σοκολάτα - βανίλια - ζαχαρη

1,50

Chocolate rings pack
Donuts chocolate/vanilla/sugar
Μπάρες δημητριακών / Cereal bars

Muffins

1,50
1,50

Σάντουιτς γαλοπούλας / Turkey sandwich

2,00

Κρητικό σάντουιτς / Cretan sandwich

2,50

Σάντουιτς γαλοπούλας με ελαιόλαδο /

2,00

Σάντουιτς με προσούτο και πέστο /

2,80

τυρί - γαλόπουλα - γιαούρτι - ντομάτα /
cheese - turkey - yoghurt - tomato

Sandwich turkey with olive oil

Κανταΐφι / Kantaifi
Κανταΐφι με παγωτό / Kantaifi with ice cream
Ζουμερό σοκολάτας /

2,50
3,50
3,50

Ζουμερό σοκολάτας με παγωτό

Prosciutto and pesto sandwich

προσούτο - μοτσαρέλα - ρόκα - ελαιόλαδο - ντοματίνια
prosciutto - mozzarella - arogula - olive oil - cherry tomatοes

λάδι - τυρί - γαλόπουλα - ντομάτα /
οlive oil - cheese - turkey - tomato

Κρουασάν ζαμπόν / Ham croissant

2,50

Αραβική γαλοπούλα / Arabic pie with turkey

2,00

Σάντουιτς Ceasar / Ceasar sandwich

2,80

Αραβική ζαμπόν / Arabic pie with ham

2,00

Σάντουιτς χωριάτικο / Farm sandwich

2,50

Tόστ / Toast

1,50

Σάντουιτς τόνου / Tuna sandwich

2,50

Tόστ / Toast

1,20

μαγιονέζα - τυρί - ζαμπόν - ντομάτα - λόλα πράσινη /
mayonnaise - cheese - ham - tomato - lola

μαρούλι - τυρί - φιλέτο κοτόπουλο - ντομάτα - γραβιέρα - ντρέσινγκ
lettuce - cheese - chicken fillet - tomato - graviere cheese - dressing

φέτα - αγγούρι - ντομάτα - σαλάμι αέρος - ελιές - ελαιόλαδο - ρίγανη
feta - cucumber - tomato - salami - olives - olive oil - oregano
μαρούλι - ντομάτα - μαγιονέζα - τόνος
lettuce - tomato - mayonnaise - tuna

Γλυκά / Sweets

ελαιόλαδο - μυζήθρα - ντομάτα - πιπεριά - ρίγανη
olive oil - mizithra cheese - tomato - peppers - oregano

μαγιονέζα - τυρί - γαλοπούλα - μαρούλι - ντομάτα
mayonnaise - cheese - turkey - lettuce - tomatoes

γιαούρτι - τυριί - ζαμπόν - καλαμπόκι - ντομάτα - πιπεριά
yoghurt - cheese - ham - corn - tomatoes - peppers
τυρί - γαλοπούλα / Cheese - turkey
τυρί / Cheese

Σαλάτες / Salads
Μεσογειακή μακαρονοσαλάτα / Mediterranean pasta salad

4,00

4,50

Σαλάτα του Καίσαρα / Caesar salad

4,50

Τσιζκέικ / Cheesecake
Τσιζκέικ με παγωτό /

3,50
4,50

Τονοσαλάτα / Tuna salad

4,80

Λεμονόπιτα με παγωτό /

3,50
4,50

Πράσινη με Απάκι / Green with Apaki

4,80

Juicy chocolate cake

Juicy chocolate cake with ice cream
Cheesecake with ice cream
Λεμονόπιτα / Lemon pie
Lemon pie with ice cream

• Όλες οι σφολιάτες είναι κατεψυγμένες / All puff pastry are frozen

πιπέρια κόκκινη και κίτρινη - λιαστή ντομάτα - κάπαρη - ελιές - καπνιστή γαλοπούλα - μοτσαρέλα
Red and yellow peppers - sun dried tomatoes - capers - olives - smoked turkey - mozzarella
μαρούλι - λόλα - ρόκα - κρουτόν - σάλτσα σίζαρ - φιλέτο κοτόπουλο - παρμεζάνα
lettuce - lola - arugula - croutons - ceasar sauce - chicken fillet - parmesan cheese
μαρούλι - λολα - ρόκα - καρότο τριμμένο - φλοίδες αγγουριού - ντοματίνια - τόνο - καλαμπόκι - σάλτσα εσπεριδοειδών
lettuce - lola - arugula - grated carrot - cucumber flakes - cherry tomatoes - tuna - corn - citrus sauce
λόλα - μαρούλι - ρόκα - απάκι - καρύδια - σύκα - γραβιέρα - παξιμάδι τριμμένο - σάλτσα μέλι βαλσάμικο
lola - lettuce - arugula - apaki - walnuts - figs - graviera - grated rusk - honey - balsamic sauce

• Το φιλέτο κοτόπουλο και το απάκι είναι κατεψυγμένα / Chicken fillet and apaki are frozen
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