Desserts

Dolci / Γλυκά

Gelato / Παγωτά

Chocolate Fudge Cake

€5.85

Chocolate Glory

Served with hot chocolate fudge sauce, cream
or ice cream
Σερβίρεται με ζεστή σάλτσα σοκολάτας, κρέμα
ή παγωτό

Apple Pie

€5.50

Served with cream or ice cream
Σερβίρεται με κρέμα ή παγωτό

€5.85

Chunks of chocolate fudge cake topped with
vanilla ice cream, hot chocolate fudge sauce &
chocolate decor
Κομμάτια κέικ σοκολάτας, παγωτό βανίλια,
ζεστή σάλτσα σοκολάτας & διακόσμηση από
σοκολάτα

Per Scoop Of Your Choice

€1.65

Ανά μπάλα παγωτό δικής σας επιλογής

Panna Cotta

€4.95

Vanilla / Βανίλια

Authentic Italian recipe. Served with fruits of
the forest sauce or cinnamon & honey
Αυθεντική Ιταλική συνταγή. Σερβίρεται με
σάλτσα από φρούτα του δάσους ή μέλι &
κανέλλα

Tiramisu

€5.35

Cheesecake

€4.80

Key Lime Tart

N

€3.00

Filter Coffee

€3.30

Cappuccino

€3.70

Americano

€3.20

Espresso

€2.05

Double Espresso

€2.85

Espresso Macchiato

€2.50

Frappe

€2.95

Latté

€3.60

Hot Chocolate

€3.65

Irish Coffee 23cl

€5.05

Στιγμιαίος Καφές
Καφές Φίλτρου
Καπουτσίνο

Lemon Sorbet / Σορμπέ λεμονιού

Διπλός Εσπρέσσο
V

Mango & Passion Fruit Sorbet /
Σορμπέ μάνγκο με φρούτο του πάθους
new

Tropical Fruit / Τροπικά Φρούτα

new

Red Velvet

Εσπρέσσο με αφρόγαλα
V

Φραπέ

Εσπρέσσο με ζεστό γάλα

€5.30

A refreshing key lime tartlet with fresh
strawberry notes & strawberry coulis
Μια δροσιστική τάρτα με μοσχολέμονο,
φρέσκα κομματάκια φράουλας & σάλτσα
φράουλας
new

Instant Coffee

Εσπρέσσο

Strawberry / Φράουλα
Ferrero Rocher / Ferrero Rocher

All coffees are available as decaffeinated
Όλοι οι καφέδες διατίθενται και χωρίς καφεΐνη

Αμερικάνο

Chocolate / Σοκολάτα

Served with raspberry coulis
Σερβίρεται με κουλίς από μούρα
new

Coffee / Καφέδες

Ζεστή Σοκολάτα

Ιρλανδέζικος Καφές

Dark Chocolate Lava Cake €5.55

Tea / Τσάι

With caramel sauce & vanilla ice cream
Με σάλτσα καραμέλας και παγωτό βανίλια

Pot Of Tea / Τσάι
N

V

Contains nuts or nut oils. Although dishes without this symbol are made without nuts, there’s a
possibility that traces of nuts may still be found in them.
Η συνταγή περιέχει ξηρούς καρπούς ή έλαια αυτών. Τα υπόλοιπα προϊόντα μας δεν περιέχουν ξηρούς
καρπούς ως υλικά, υπάρχει όμως η πιθανότητα ίχνη ξηρών καρπών να βρεθούν σε κάποια από αυτά
Suitable for vegetarians
Κατάλληλο για χορτοφάγους

Prices include all legal charges / Οι τιμές περιλαμβάνουν όλες τις νόμιμες χρεώσεις
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€3.00

A choice of English Breakfast, Chamomile, Earl
Grey, Chamomile, Jasmine, Herbs & Honey,
Green Tea, Summer Fruits, White Peach,
Passion)
Επιλογή από παραδοσιακό Αγγλικό τσάι,
Χαμομήλι, Εarl Grey, Γιασεμί, Βότανα και Μέλι,
Πράσινο Τσάι,Καλοκαιρινά Φρούτα, Λευκό
Ροδάκινο, Πάθος

