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DESSERTS
O Chef Ευστράτιος Καλαθάκης προτείνει
American cheesecake του φούρνου με σπιτική μαρμελάδα,
φράουλες και παγωτό βανίλια
Αmerican cheesecake with homemade marmalade,
strawberries and vanilla ice-cream
Διπλή mousse με μαύρη και λευκή σοκολάτα
Mousse chocolate with white and bitter chocolate
Moelleux σοκολάτας με πραλίνα, φρούτα του δάσους,
καραμελωμένα φουντούκια και παγωτό βανίλια
Chocolate moelleux with praline, forest fruits,
caramelized walnuts and vanilla ice cream
Pavlova με φρέσκες φράουλες
και σπιτική μαρμελάδα φράουλα
Pavlova with fresh strawberries and homemade strawberry marmalade
Cheesecake με σπιτική μαρμελάδα
από φρέσκες φράουλες
Cheesecake with homemade marmalade
from fresh strawberries
Τιραμισού a la minute
Tiramisu a la minute
Τάρτα μήλου με παγωτό
Tart with apple and ice cream
Σουφλέ ελβετικής σοκολάτας,
σερβιρισμένο με παγωτό βανίλια και σάλτσα καραμέλας
(χρόνος προετοιμασίας 15’)
Swiss chocolate souffle,
served with vanilla ice cream and caramel sauce
(preparation time 15’)
Σοκολατίνα χωρίς ζάχαρη για όσους
προσέχουν τη διατροφή τους
Chocolate without sugar

ICE CREAM
Βανίλια
Vanilla
Σοκολάτα
Chocolate
Σορμπέ λεμόνι
Lemon sorbet
Σορμπέ φράουλα
Strawberry sorbet
Σορμπέ μάνγκο
Mango sorbet

MILK SHAKES
Βανίλια
Vanilla
Σοκολάτα
Chocolate
Φράουλα
Strawberry

Το μενού μας περιέχει αλλεργιογόνα. Εάν έχετε τροφικές αλλεργίες ή δυσανεξία,
παρακαλούμε ενημερώστε ένα μέλος της ομάδας του εστιατορίου κατά την παραγγελία σας
Our menu contains allergens. If you suffer from a food allergy or intolerance,
please let a member of the restaurant team know upon placing your order
Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει εάν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό στοιχείο (απόδειξη - τιμολόγιο)
Consumer is not obliged to pay if the notice of payment has not been received (receipt - invoice)
Οι παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνουν όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις. | The above mentioned prices include all taxes.
Το κατάστημα διαθέτει έντυπα σε ειδική θήκη για τη διατύπωση οποιασδήποτε διαμαρτυρίας.
The shop is obliged to have printed documents in a special case beside the exit for setting out any complaints.
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