
βάφλες⟶



Βάφλες

Rookie Πραλίνα σοκολάτα.
€3.00

Spoon Es Bueno Πραλίνα σοκολάτα, πραλίνα 
Bueno και τριμμένο μπισκότο.
€4.00

Black & White Spoon Πραλίνα σοκολάτα, λευκή πραλίνα 
και τριμμένο μπισκότο Oreo.
€4.50

Ferrέρως Πραλίνα σοκολάτα, πραλίνα Bueno, 
τριμμένο μπισκότο και σοκολατάκια Ferrero Rocher.
€5.50

Vila Lila Πραλίνα σοκολάτα, πραλίνα φράουλα, 
κομματάκια σοκολάτας Lila Pause.
€5.00

Salted Caramel Tony Κρέμα πατισερί, πραλίνα σοκολά-
τας, καραμελωμένα φιστίκια, κομματάκια σοκολά-
τας Tony’s με καραμέλα & θαλασσινό αλάτι.
€6.00

Il Professore Πραλίνα σοκολάτα υγείας , κρέμα πατισερί, 
και τριμμένο μπισκότο Οreo.
€4.50



Miss Cherry Πραλίνα σοκολάτα υγείας, γλυκό του 
κουταλιού βύσσινο και μαύρη τρούφα.
€4.50

Milleufeille Κρέμα πατισερί, τριμμένο μπισκότο 
και ζάχαρη άχνη.
€4.50

Βanana Lovers Πραλίνα σοκολάτα, πραλίνα μπανάνα, 
και φρέσκια μπανάνα.
€4.50

Biscotheque Πραλίνα σοκολάτα, λευκή πραλίνα 
σοκολάτας με cookies, σοκοφρέτα και τριμμένο 
μπισκότο.
€5.00

Lina Serena Πραλίνα σοκολάτα, λευκή πραλίνα 
σοκολάτα με cookies, μπισκότο Oreo & Serenata
€5.00

Tricolore Πραλίνα σοκολάτας, μαρμελάδα κόκκινα 
φρούτα και άχνη ζάχαρη.
€5.00 

Gelato Πραλίνα σοκολάτα και 1 μπάλα παγωτό.
€4.50

Double Gelato Πραλίνα σοκολάτα και 2 μπάλες 
παγωτό.
€6.00 

Βάφλες



Signature desserts

Αmerican style cakes

Σουφλέ σοκολάτας €3.50
Cheesecake €3.50
Cheesecake Oreo  €4.50
Cheesecake Βueno  €4.50
Cheesecake Lila €4.50
Cheesecake Φυστικοβούτυρο  €4.50

Παγωτό 

Βανίλια €1.50
Cookies €1.50
Choco Oreo €1.50
Cheesecake €1.50
Φράουλα €1.50 

Yogo Honey Με κινόα, μέλι και ανανά.
€4.20 

Yogo Nero Με φυστικοβούτυρο, μπανάνα, βρώμη 
και κομματάκια μαύρης σοκολάτας.
€4.20

Γιαούρτι



έξτρα toppings

☞                         ● ☞                        ●

Μπάλα παγωτό   €1.50
Βανίλια, Choco Oreo, Cookies, Cheesecake, Φράουλα

Lila Pause  €0.80

Ferrero Rocher  €2.00

Σιρόπι σοκολάτα   €1.00

Σιρόπι καραμέλα  €1.00

Σιρόπι φράουλα  €1.00

Σιρόπι βύσσινο  €1.00

Σιρόπι σφενδάμου  €1.00

Μαρμελάδα κόκκινα φρούτα  €1.00

Πραλίνα σοκολάτα  €1.00

Πραλίνα λευκής σοκολάτας  €1.00

Πραλίνα σοκολάτας υγείας  €1.00

Πραλίνα Bueno  €1.00

Πραλίνα φράουλας  €1.00

Koμμάτια Οreo  €0.80 

Τριμμένο μπισκότο   €0.50

Τριμμένο Οreo  €0.50

Maltesers  €0.80

Kit kat  €0.80

Kinder Βueno  €0.80

Πουράκια Caprice  €0.80

Τρούφα σοκολάτας  €0.50

Τρούφα πολύχρωμη  €0.50

Φρέσκια μπανάνα  €0.80

Φρέσκια φράουλα (εποχιακό)   €0.80

Ανανάς   €0.80

Αμύγδαλο φιλέ  €0.80

Φουντούκι  €0.80

Δημητριακά  €0.50

Ινδοκάρυδο  €0.50

Ζάχαρη άχνη  €0.30

Κανέλα   €0.30

Κρέμα πατισερί   €1.00

Γλυκό του κουταλιού βύσσινο  €1.00

Μέλι  €1.00

Σε περίπτωση τροφικής δυσανεξίας ή αλλεργίας, πα-
ρακαλούμε ενημερώστε το προσωπικό μας κατά την 
παραγγελία σας.



Σε όλες τις παρασκευές μας χρησιμοποιείται έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 
και αρίστης ποιότητας ηλιέλαιο για τηγανητά εδέσματα. Οι τιμές συμπε-
ριλαμβάνουν όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις. 

Το κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τιμών, του ωραρίου & 
των ημερών λειτουργίας του, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η επιχεί-
ρηση είναι υποχρεωμένη να διαθέτει έντυπα δελτία σε ένα ειδικό χώρο 
κοντά στην έξοδο για την καταγραφή τυχόν παραπόνων.

Aγορανομικός υπεύθυνος: Δημήτρης Ηλίας

Franchise Department:   
→ Tηλ. 01 — 6944.412.173       → Tηλ. 02 — 6947.820.028


