DESSERT MENU

DOLCI / ΓΛΥΚΑ
CHOCOLATE FUDGE CAKE

€ 5.35

Served with hot chocolate fudge sauce, cream or ice cream

APPLE PIE

Σερβίρεται με ζεστή σάλτσα σοκολάτας, κρέμα ή παγωτό

BROWNIE CHEESECAKE

€ 3.95

Brownie base with baked cheese cake garnished with mixed
berries
Βάση από μπράουνι με ψημένο κέικ τυριού γαρνιρισμένο με
ανάμεικτα μούρα

APPLE PIE

GELATO

€ 4.90

/ ΠΑΓΩΤΑ

€ 4.10

CHOCOLATE GLORY

Served with cream or ice cream
Σερβίρεται με κρέμα ή παγωτό

CRÈME BRÛLÉE
PANNA COTTA

€ 4.60

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

€ 4.80

RED VELVET

€ 4.95

Red Velvet cake layer with cream cheese frosting

€ 3.85

Served with raspberry coulis

Milky Chocolate Cake

Vanilla / Βανίλια
Chocolate / Σοκολάτα
Strawberry / Φράουλα

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

new Creamy Salted Caramel

Σερβίρεται με κουλίς από μούρα

new Cappuccino

Ανά μπάλα παγωτό δικής σας επιλογής

Ferrero Rocher / Ferrero Rocher

Red Velvet κέικ με επικάλυψη κρέμας τυριού

CHEESECAKE

Κομμάτια κέικ σοκολάτας, παγωτό βανίλια, ζεστή σάλτσα
σοκολάτας & διακόσμηση από σοκολάτα

PER SCOOP OF YOUR CHOICE

TIRAMISU

€ 4.95

Κρεμώδες Αλμυρή Καραμέλα

A creamy smooth cappuccino chocolate cake, with the finest
praline crunchy base. Served with lemon sorbet
Μους από σοκολάτα γάλακτος με γέμιση από
κρέμα καφέ σε τραγανή βάση από πραλίνα.
Σερβιρισμένο με παγωτό λεμόνι

RED VELVET

CAPPUCCINO MILKY CHOCOLATE CAKE

€ 5.55

Chunks of chocolate fudge cake topped with vanilla ice cream,
hot chocolate fudge sauce & chocolate decor

€ 1.45

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

INSTANT COFFEE
Στιγμιαίος Καφές

FILTER COFFEE

€ 2.90
€ 3.10

HOT CHOCOLATE

€ 3.55

Ζεστή Σοκολάτα

€ 3.60

Καπουτσίνο

AMERICANO

€ 3.50

Εσπρέσσο με ζεστό γάλα

Καφές Φίλτρου

CAPPUCCINO

LATTÉ

IRISH COFFEE 23cl

€ 4.95

Ιρλανδέζικος Καφές 23cl

€ 3.00

Αμερικάνο

ESPRESSO

€ 1.95

Εσπρέσσο

DOUBLE ESPRESSO 

€ 2.55

Διπλός Εσπρέσσο

ESPRESSO MACCHIATO 

€ 2.50

Εσπρέσσο με αφρόγαλα

FRAPPE

€ 2.95

Φραπέ

AFFOGATO AL CAFFÉ

€ 3.90

Double espresso with vanilla ice cream
Διπλό εσπρέσσο με παγωτό βανίλιας

TEA / ΤΣΑΪ
POT OF TEA / ΤΣΑΪ

€ 2.75

A choice of English breakfast, Chamomile,
Earl Grey or Herbal
Επιλογή από παραδοσιακό Αγγλικό τσάι, χαμομήλι, Εarl Grey
ή βότανα

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

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

